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ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ
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ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ
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ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ

ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ
ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ

ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ
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ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ

تمهيد
ت�شري �إح�صاءات العام  2008على �أنه ال يزال  9ماليني طفل ميوتون يف العامل قبل بلوغهم
عمر اخلم�س �سنوات من احلياة وال يزال ماليني �آخرين يبقون على قيد احلياة ليواجهوا املر�ض
والعي�ش العتيد.
«حقائق للحياة» يف ن�سخته الرابعة العاملية يوفر معلومات وحقائق �أ�سا�سية تعرّف �إىل
�سبل الوقاية من امل�شاكل ال�صحية الأ�سا�سية والأمرا�ض الأكرث �إنت�شارا ً .وللمرة الأوىل
يف لبنان ،ين�رش كتاب «حقائق للحياة» الذي يهدف �إىل تزويد ال�شباب بناة امل�ستقبل و�أباء
و�أمهات الغد مبعلومات ومعارف �صحية �سليمة خا�صة ببلدهم ت�ساعدهم على اكت�ساب
بع�ض املهارات احلياتية الهامة.
ل�ضمان �سالمة وم�صداقية املعلومات الواردة متت مراجعة املوا�ضيع من قبل  60خبريا
كل ح�سب �إخت�صا�صه وجمال عمله ،لتكون مادة �سهلة الفهم بعيدة عن التعقيد يتم
ا�ستيعابها والعمل بها .كما مت ّ �إختبار املعلومات من قبل الفئات امل�ستهدفة للت�أكد من
ا�ستيعاب م�ضمونها.
يتطرق كتاب «حقائق للحياة» يف ثالثة وع�رشين ف�صل �إىل بع�ض امل�شاكل ال�صحية الآنية،
ويعالج �أمورا ً حيوية تتعلق بالبقاء والنمو .كما �أخذ بعني الإعتبار �آفاق امل�ستقبل لق�ضايا
�صحية �أخرى بد�أت تطل بر�أ�سها على جمتمعنا ،وهي �أمرا�ض ترتبط �أ�سا�سا بالأمناط
احلياتية للإن�سان.
ر�سائل حقائق للحياة مبنية �أي�ضا على �أ�س�س حقوق الإن�سان ،ب�شكل خا�ص �إتفاقية
حقوق الطفل و�إتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
هذه احلقائق تعمل على متكني الأ�شخا�ص لتحقيق حقوق الطفل .كما �أنها تهدف �إىل
متكني الن�ساء ،ال�شباب والأطفال ملمار�سة حقوقهم واملطالبة بها.
ميكن للجميع امل�ساهمة يف تعميم معلومات «حقائق للحياة» – العاملني يف احلقل
ال�صحي ،واملعلمني ،والعاملني يف احلقل الإجتماعي ،ويف حقل التنمية املحلية ،وال�صحافة،
والقادة الروحيني و�صناع القرار ،والأمهات ،والأباء ،والأجداد ،والأ�صدقاء ،والتالمذة و�أفراد من
جميع نواحي احلياة – �شباب وكبار ،رجال ون�ساء ،وفتيات و�صبيان.
عمل البع�ض قد ينقذ حياة الكثريين.
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األمومة المأمونة
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• ال�سـيدة نـدى الأغار جنـا
• ال�سـيدة ن�رسين طويلة

اإللتهابات المنقولة جنسيًا
ومنها اإليدز

• الآن�سـة �أ�سمى قرداحـي
• الأ�ستـاذ �إيلـي �أعرج
• ال�سـيدة جومانة القا�ضي
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• الدكتـور م�صطفى النقيب
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• الآن�سـة حبوبـة عون
• الدكتـور حممـد ح�شا�ش
• الآن�سـة مها دمج
حوادث الطرق

• الآن�سة �أمرية علم الدين
• الدكتـور برنار جرباقة
• الآن�سـة حبوبـة عون
• الدكتـور غ�سان حمادة
• ال�سـيدة نـيـنـا لـحـام

التصرف مع األطفال في
الحاالت الطارئة واألزمات

• الآن�سة �أمرية علم الدين
• الدكتـور �إيلـي خمايل
• ال�سـيدة جومانة القا�ضي
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مراجعة عامة

• الآن�سة رمي رباح
• ال�سـيدة �سهى ب�ساط ب�ستاين
• الآن�سة لني حما�صني
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األمومة المأمونة

ت�ساعد العناية ال�صحية امل�ستمرة بال�سيدة قبل� ،أثناء ،وبعد احلمل يف
الك�شف املبكر عن بع�ض امل�شاكل ال�صحية التي ميكن �أن تعاين منها الأم
واجلنني وتالفيها �أو التخفيف من م�ضاعفاتها.
فاحلمل ،و�إن كان عملية فيزيولوجية طبيعية� ،إال �أنه يف بع�ض احلاالت ميكن �أن
يت�سبب بحدوث م�شاكل وم�ضاعفات للحوامل واملواليد ،وقد ي�ؤدي �إىل الوفاة
�أحيانا ً يف غياب العناية واملتابعة ال�صحية.
تعتقد بع�ض ال�سيدات �أن الإ�رشاف على احلمل من قبل طبيب متخ�ص�ص �أمر
مبالغ فيه ،بينما احلقيقة غري ذلك ،فزيارة الطبيب طوال فرتة احلمل جتنب
حدوث م�شاكل من املمكن تفاديها.

حقائق للحياة
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عناوين رئيسية

األمومة المأمونة
1

على ال�سيدة الراغبة باحلمل الإعتناء ب�صحتها

قبل احلمل لتفادي امل�شاكل التي ميكن �أن تعرت�ضها

�أو تعرت�ض منو اجلنني.

2
3

الرعاية خالل احلمل �رضورية لتفادي م�شاكل احلمل

و�ضمان والدة طفل �سليم.

تعاين بع�ض احلوامل خالل فرتة احلمل من عدد من

امل�شاكل ال�صحية التي ميكن تخطيها بالوقاية
واملعرفة.
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األمومة المأمونة

4
5

احل�صول على الرعاية الالزمة بعد الوالدة توازي يف

�أهميتها العناية املطلوبة قبل وخالل احلمل.

يق�صد باملباعدة بني الوالدات ال�سماح بفا�صل زمني
بني والدة و�أخرى بهدف �ضمان �صحة الأم والطفل.

حقائق للحياة
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المعلومات الداعمة

األمومة المأمونة
1

على السيدة الراغبة بالحمل اإلعتناء بصحتها قبل

الحمل لتفادي المشاكل التي يمكن أن تعترضها أو تعترض
نمو الجنين.
احلمل هو مرحلة من مراحل حياة املر�أة التي ت�سعى خاللها �إىل الإجناب وال�شعور بالأمومة.
لإجتياز فرتة احلمل والوالدة ب�أمان ،على ال�سيدات الراغبات بالإجناب :
زيارة الطبيب قبل احلمل لإجراء الفحو�صات التي تبني عدم وجود موانع للحمل.
يف حال وجود م�شكلة �صحية ،ي�سعى الطبيب لعالجها قبل حدوث احلمل .كذلك �سرياجع
الطبيب اللقاحات التي ح�صلت عليها املر�أة ل�ضمان مقاومتها للأمرا�ض.
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المعلومات الداعمة

حاالت الحمل الخطرة
إصابة األم بأمراض القلب.

الحمل في سن مبكرة أي قبل عمر  18سنة.

إصابة األم بالسكري.

الحمل في سن متأخرة أي بعد عمر  35سنة.

إصابة األم بإرتفاع ضغط الدم.

إجراء عمليات جراحية سابقة في الرحم.

إصابة األم بفقر الدم.

عدم توافق فصيلة الدم بين الزوجين.
تعدد الوالدات وتقاربها.

ت�ؤدي هذه امل�شاكل ال�صحية يف حال عدم متابعتها �إىل
اإلجهاض المبكر.

وفاة الجنين بعد الوالدة .

التخلف العقلي عند الجنين .

تشوهات بالعظام.

ضعف الجنين.

إصابة الجنين بتشوهات وعيوب خلقية.

موت الجنين داخل الرحم.

ب .بع�ض امل�شاكل ال�صحية الأخرى تنتج عن عادات وممار�سات خاطئة تقوم
بها احلامل .لتفادي هذه امل�شاكل على احلامل:
الت�أكد من �إجراء الفحو�صات الطبية الالزمة لها ولزوجها قبل الزواج ،خا�صة يف حال زواج
الأقارب.
الإمتناع عن التدخني و�رشب امل�رشوبات الكحولية لأنها ترتك �أثارا ً �سلبية على �صحة اجلنني.

حقائق للحياة
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األمومة المأمونة

�أ .بع�ض حاالت احلمل ت�شكل خطرا ً على حياة الأم واجلنني ،لذلك فقد �سميت
باحلمل اخلطر ،وهي ت�ستدعي تدخال ً ومتابعة طبية م�ستمرة.

المعلومات الداعمة

جتنب الإكثار يف تناول القهوة ،ال�شاي ،وامل�رشوبات الغازية ،التي حتتوي على الكافيني،
لأنها تزيد من �إحتمال حدوث الإجها�ض ،بالإ�ضافة �إىل كونها ت�سبب توتر اجلهاز الع�صبي
لل�سيدة و�إ�صابتها بالأرق.
�إتباع نظام غذائي �صحي يتيح احل�صول على كافة العنا�رص الغذائية ال�رضورية للأم
والطفل.
تفادي مالم�سة احليوانات الأليفة مثل القطط لأنها حتمل اجلراثيم التي قد ت�سبب
امل�شاكل ال�صحية للأم واجلنني.
�إن عدم معاجلة امل�شاكل ال�صحية قبل احلمل وخالله يعترب �أحد الأ�سباب الرئي�سية لوفاة
الأمهات والأطفال حديثي الوالدة.

2

الرعاية خالل الحمل ضرورية  لتفادي مشاكل الحمل

وضمان والدة طفل سليم.
عند حدوث احلمل نن�صح احلامل بالتن ّبه للأعرا�ض والعالمات التالية التي لو
حدثت �أثناء احلمل من ال�رضوري مراجعة الطبيب:
نزيف مهبلي.
�صداع �شديد م�ستمر يرافقه غ�شاوة يف النظر.
غثيان وقئ م�ستمر.
تورم ملحوظ وغري �إعتيادي لليدين ،والوجه ،والأطراف ال�سفلى.
�إرتفاع يف درجة احلرارة �إىل  40 – 39درجة مئوية وما فوق.
زيادة �أو نق�ص كبري يف الوزن.
نزول �سوائل من املهبل ت�شبه املياه مهما كانت كميتها وطريقة تدفقها.
قلة حركة الطفل �أو توقفها وذلك ملدة �أكرث من � 12ساعة متوا�صلة.
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3

األمومة المأمونة

ظهور �أوجاع �شديدة يف �أعلى البطن.
عط�ش فجائي مع رغبة �شديدة يف التبول.
�إرتفاع يف ال�ضغط.
�أمل �أ�سفل البطن.
ت�رسّع �أو �إ�ضطراب يف نب�ض القلب.

امل�ست�شفى �أو املركز ال�صحي
هو املكان الأكرث �أمانا ً للوالدة

تعاني بعض الحوامل خالل فترة الحمل من عدد من

المشاكل الصحية التي يمكن تخطيها بالوقاية والمعرفة.
بع�ض امل�شاكل التي ت�صادف احلامل خالل فرتة احلمل ممكن تخطيها منها:
.1األرق
من أسبابه
جسم الحامل الذي يكون عائقا أمام
أيجاد الوضعية المريحة والسليمة.
قلق الوالدة.
كثرة التبول ً
ً
ونهارا.
ليال

سبل الوقاية
أخذ حمام ماء فاتر قبل النوم.
اإلقالل من تناول السوائل مساء.
تناول كوب من الحليب الساخن.
عدم تناول المنبهات كالشاي والقهوة حتى
خالل النهار.
تجنّب تناول األدوية بشكل عام ،واألدوية
المنومة بشكل خاص دون إستشارة الطبيب.

حقائق للحياة
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 .2تسمم الحمل
هو إرتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل ،مع تورم الساقين ،وظهور الزالل في البول.
يسبب مشاكل كثيرة إذا لم يكن هناك متابعة دقيقة من قبل الطبيب.

أهم المشاكل التي يسببها تسمم الحمل
تأخر نمو الجنين.
إختناق الجنين فى بطن األم.
الوالدة المبكرة في كثير من األحيان.
إزدياد نسبة الوفيات عند األطفال حديثي
الوالدة.
اإلجهاض خاصة فى حاالت الحمل المبكر.

سبل الوقاية
المشورة ما قبل الحمل.
اإللتزام بالزيارات للطبيب أثناء الحمل.
اإلنتباه للعوارض المستجدة.

 .3الغثيان
يحصل عند معظم الحوامل في الثلث األول من الحمل ،قد يكون سببه حساسية الحوامل تجاه روائح أو
مذاقات معينة.

سبل الوقاية
تناول وجبات خفيفة ،منوعة ،سهلة الهضم.
تجنب القهوة ،والشاي ،والعصائر الحامضة.
تناول الطعام البسيط مثل الخبز المحمص أو البسكويت.

 .4الحكاك
سببه نمو الجنين وش ّد جلد البطن.

سبل الوقاية
إرتداء المالبس القطنية.
إجراء مساج للبطن.
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 .5تورم القدم والساقين
سببه إحتواء الجسم على كمية ماء أكثر من
المعتاد.

سبل الوقاية
ً
قليال عند الجلوس.
رفع القدمين
التخفيف من أكل الملح.

المعلومات الداعمة

من أسبابه
عملية الوالدة نفسها.
المسؤولية التي ستقع على عاتق آألم بعد
الوالدة.
األعراض والتغيرات الجسدية والهرمونية التي
ترافق الحمل
شخصية المرأة الحامل وطريقة مواجهتها
لألمور ،وظروفها اإلجتماعية.

األمومة المأمونة

 .6القلق النفسي
سبل الوقاية
الكالم الودي مع الحامل.
توفير الدعم األسري للحامل.
توفير الظروف اإلجتماعية المالئمة.

ً
غالبا ما تشعر الحوامل اللواتي يعانين من القلق النفسي من :تصلّب بالعضالت ،رعشة باليدين ،كثرة
العرق ،صداع ،غثيان ،وعدم النوم .تزيد اإلضطرابات النفسية في فترة ما بعد الوالدة خاصة في العشرة
أيام األولى ،إذ تصاب بعض السيدات بأعراض من القلق واإلكتئاب.
مجرد الكالم الودي مع الحامل وشعورها بدعم الزوج ،األسرة ،والطبيب ،قد يجعلها تشعر باإلطمئنان.

4

الحصول على الرعاية الالزمة بعد الوالدة توازي في

أهميتها العناية المطلوبة قبل وخالل الحمل.
على ال�سيدة مراجعة طبيبها خالل فرتة االربعني يوما ً التي تلي الوالدة
لإكت�شاف ومعاجلة:
امل�شاكل التي قد تواجهها بعد الوالدة (مثل النزيف املهبلي الغري طبيعي ،وحمى
النفا�س).
امل�شاكل ال�صحية التي قد يعاين منها املولود اجلديد.
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خالل هذه املرحلة يتم:
�إجراء الك�شف الطبي على الأم والطفل.
ت�شجيع الأم على �إر�ضاع طفلها من ثديها وبالطريقة ال�صحيحة.
تعليم الأم �أهمية النظافة ال�شخ�صية لها ولطفلها.
�إر�شاد الأم لأهمية وطريقة تغذيتها وتغذية طفلها التغذية املتوازنة خالل فرتة الإر�ضاع
(راجع ق�سمي تغذية احلامل ،وتغذية الطفل دون اخلم�س �سنوات).
ت�شجيع الأم على احلركة والريا�ضة املنا�سبة بعد الوالدة وتبعا ً حلالتها ال�صحية ونوع
والدتها.
م�شاكل بعد الوالدة:
الإم�ساك
لتفادي الإ�صابة بالإم�ساك ،ين�صح بالإكثار من �رشب املاء وتناول الفواكه واخل�ضار والقمح
واخلبز الأ�سمر.
الإرهاق والتعب
ميكن جتنّب الإرهاق والتعب عن طريق تناول الغذاء ال�صحي والإكثار من �رشب ال�سوائل.
الأمل بعد الوالدة
خا�صة �أثناء الإر�ضاع نتيجة تق ّل�صات الرحم وحماولته للرجوع �إىل حجمه الطبيعي.
تتوقف عادة هذه التق ّل�صات بعد � 4-3أيام من الوالدة.

18
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الكافي للراحة الجسدية ويساعدها على اإلهتمام الكامل
بطفلها لينمو بشكل صحيح وسليم.
فوائد املباعدة بني الوالدات على �صحة الأم:
التخفيف من وفيات الأمهات خا�صة الأمهات اللواتي تقل �أعمارهن عن � 18سنة وتزيد
عن الـ.35
التخفيف من حاالت النزيف �أثناء احلمل وخا�صة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من احلمل.
التخفيف من �إمكانية تعر�ض الأم لفقر الدم والإرهاق ال�شديد.
�إعطاء الفر�صة للأم لتوفري الر�ضاعة الطبيعية للطفل ملدة �أطول.
�إعطاء الفر�صة للأم للراحة والإهتمام بنف�سها ومعاودة حياتها ب�شكل طبيعي.
�إف�ساح املجال للأم للإهتمام بالعائلة والأطفال وتوفري الرعاية الالزمة لهم.
فوائد املباعدة بني الوالدات على �صحة املولود:
التخفيف من وفيات الأطفال.
تخفي�ض ن�سبة الوالدات املبكرة.
التخفيف من خطر �إجناب الأطفال دون الوزن املطلوب.
زيادة عدد �سنوات الإهتمام والرعاية للطفل.

عند �إتخاذ قرار املباعدة
بني احلمول من ال�رضوري
مراعاة التايل:
• العمر عند الزواج.
• مهنة احلامل.
• رغبة احلامل وتواتر
الوالدات.
• الدعم الإجتماعي الذي
يوفره املحيط للمر�أة.

و�سائل تنظيم الأ�رسة املتاحة ت�ساعد ال�سيدات على املباعدة بني احلمل والآخر
(راجع ق�سم ال�صحة الإجنابية واجلن�سية).
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األمومة المأمونة

5

إبقاء فاصل زمني بين والدة وأخرى يعطي األم الوقت

التغذية للحوامل
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ن�سمع كثريا ً كلمة «تغذية» ترتدد على م�سامعنا فهل فكرنا يوما ً ماذا تعني؟
�إنها بكل ب�ساطة الأطعمة ال�صحية وامل�رشوبات املفيدة التي يتناولها الإن�سان
فتحفظ حياته وت�ساعده على بناء ج�سمه ومنو فكره وع�ضالته.

من الطعام ،بل تعني الت�أكد من ح�صول الأم على الأ�صناف والأنواع الغذائية
ال�رضورية التي توفر احلماية جل�سمها ،والنمو للجنني.
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من املهم �أن تعرف ال�سيدة احلامل ماذا عليها �أن ت�أكل ليكون غذا�ؤها متوازنا ً
و�صحياً� .إن املحافظة على �صحة احلامل واجلنني ال تعني تناول كميات كبرية

عناوين رئيسية

التغذية للحوامل
1
2
3
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حقائق �أ�سا�سية ت�ساعد املر�أة احلامل على �إجتياز فرتة
احلمل ب�سالم.

مراحل احلمل ثالث لكل منها خ�صائ�ص و�إحتياجات
خمتلفة.

م�شاكل احلمل كثرية وب�سيطة ،ميكن تخطيها
باملعرفة و�إر�شاد الأطباء.
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التغذية للحوامل

4

بع�ض حاالت احلمل الإ�ستثنائية توجب �إهتماما ً �أكرب
بالغذاء.

حاجات ج�سم املر�أة �إىل العناية اخلا�صة والنظام
الغدائي ال�صحي تزداد خالل فرتة احلمل.

م�صاعب �صحية كثرية قد تواجه الأم وجنينها يف

حال عدم معاجلة م�شاكل فقر الدم و�سوء التغذية
خا�صة خالل فرتة احلمل.
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التغذية للحوامل
1

حقائق أساسية تساعد المرأة الحامل على إجتياز فترة

الحمل بسالم.
�إن غذاء الأم �أثناء احلمل ي�ؤثر ت�أثريا ً كبريا ً على تكوين اجلنني وعلى منوه الطبيعي فيما بعد،
بعك�س ما يعتقد البع�ض �أن �صحة الأم وغذائها ال ي�ؤثران على �صحة اجلنني و�أن العناية
ب�صحة وغذاء الطفل يجب �أن تبد�أ بعد والدته.
�إن احلمل لي�س ظاهرة مر�ضية ،واحلامل ال حتتاج خالل فرتة احلمل �إىل �إتباع نظام غذائي
خا�ص وعناية �إ�ضافية (�إال يف احلاالت املر�ضية امل�صاحبة للحمل) .فالنظام الغذائي املتبع
قبل احلمل يتابع خالل فرتة احلمل� ،إذا كان نظاما ً �صحياً ،مع الرتكيز على بع�ض العنا�رص
الغذائية الإ�ضافية.
املر�أة غري احلامل قد جتيز لنف�سها يف بع�ض الأحيان الإ�ستغناء عن بع�ض الوجبات �أو عن
بع�ض الأ�صناف من الطعام� ،أما خالل فرتة احلمل على الأم احلامل عدم التهاون يف تطبيق
النظام الغذائي ال�صحيح لأن الأم التي تتمتع ب�صحة جيدة �سوف ت�ضع مولودا ً �سليماً.
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ينبغي �أن تكون الزيادة يف وزن احلامل تدريجية ومنتظمة خالل فرتة احلمل ومتوافقة مع
حاجات الأم واجلنني بدال ً من �أن تكون كبرية ،مفاجئة ،وغري منتظمة.
يجب �أن ال تتجاوز الزيادة يف وزن احلامل خالل فرتة احلمل ،ويف احلاالت العادية ،بني  15-9كغ.
من ال�رضوري الإ�شارة �إىل �أنه تختلف ن�سبة زيادة الوزن املطلوبة وامل�سموح بها ح�سب وزن
احلامل قبل احلمل .من امل�ستح�سن عدم الزيادة يف الأ�شهر الثالث الأوىل من احلمل.
حاجة احلامل للتغذية تختلف بني �سيدة و�أخرى لأن ذلك مرتبط بطول احلامل ،ووزنها
واملجهود اليومي الذي تقوم به ،لذلك ال ميكن مقارنة ال�سيدات ببع�ضهن.

يف حال عدم ال�شعور باجلوع �أو يف حال ال�شعور بالغثيان والإنزعاج ميكن للحامل تق�سيم
وجبة الفطور �إىل دفعات ولكن من ال�رضوري عدم �إهمالها.

تناول الطعام ال�صحي ال يلزم بال�رضورة �رشاء �أ�صناف من الأطعمة غالية الثمن.
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على احلامل تناول وجبة الفطور يومياً� .إن ج�سم احلامل يكون يف حالة راحة خالل امل�ساء
وال يحتاج �إىل الغذاء� ،أما اجلنني فهو يف حالة منو م�ستمرة وي�أخذ ما يحتاجه من �أمه .لذلك
على الأم �أن تع ّو�ض يف فرتة ال�صباح ما �إ�ستهلكه اجلنني خالل الليل.

المعلومات الداعمة

2

مراحل الحمل ثالث لكل منها خصائص وإحتياجات مختلفة.

املرحلة الأوىل من احلمل (الأ�شهر الثالثة الأوىل):
تتعر�ض احلامل �إىل بع�ض التغيرّ ات الهرمونية التي ت�سبب لها ال�شعور بالإرهاق والتعب
والغثيان .ولذا ين�صح بتناول كميات �صغرية من الطعام �سهل اله�ضم للتغلب على
الغثيان ،مع تناول امل�أكوالت اخلفيفة بني الوجبات بدال ً من تناول الأطعمة الغنية بالدهون
وال�سكريات.
زيادة الوزن تنح�رص يف هذه املرحلة بج�سم احلامل لأن اجلنني ما زال وزنه قليالً ،وهذه الزيادة
هي حت�ضريية للمرحلة الثانية من احلمل ولفرتة الر�ضاعة.
التنوع الغذائي �رضوري للحامل ل�ضمان ح�صولها وح�صول اجلنني على كافة العنا�رص
الغذائية الالزمة جل�سمها ولنمو اجلنني.
يف املرحلة الثانية من احلمل (� 4إىل � 6أ�شهر):
حتتاج احلامل �إىل كمية ونوعية �أكرب من الغذاء نتيجة لنمو اجلنني .يف هذه املرحلة على
احلامل تناول كميات �أكرب من الربوتني ،والكال�سيوم ،واحلديد ،والفيتامينات ،والدهنيات
ل�ضمان النمو ال�سليم لعظام اجلنني ،و�أن�سجة ج�سمه ،و�أ�سنانه ،بالإ�ضافة �إىل منوه
العقلي.
بعد ال�شهر الرابع يبد�أ اجلنني ب�إكت�ساب الوزن وينمو ب�شكل �رسيع حتى ي�صبح وزنه يف نهاية
احلمل مبعدل  4-2كيلو.
توفر وزارة ال�صحة العامة جمانا ً من خالل مراكز الرعاية ال�صحية الأولية املنت�رشة على
كافة الأرا�ضي اللبنانية احلديد والفيتامينات الالزمة التي حتتاجها ال�سيدة خالل فرتة
احلمل.
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املرحلة الثالثة من احلمل (� 7إىل � 9أ�شهر):
�إن حجم رحم املر�أة يكرب يف الأ�شهر الأخرية لذلك ف�إن ملء املعدة بالوجبات الكبرية ي�سبب
الإزعاج للحامل.
ي�شهد الثلث الأخري طلبا ً متزايدا ً ملقادير �أكرب من املواد الغذائية التي يحتاجها اجلنني
للنمو.
مصادر البروتين

اللحوم ،وبعض الخضار كالسبانخ والسلق.

مصادر الكالسيوم

الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان ،إضافة إلى االسماك.

مصادر الحديد

الحليب ،البيض ،الخبز المصنوع من القمح ،الفواكه المجففة ،اللحوم ،الدجاج،
الخضار كالسبانخ ،السلق ،والجرجير.

مصادر الدهنيات

الزيوت النباتية (زيت الذرة وزيت دوار الشمس وزيت الزيتون).

3
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مصادر الفيتامين

الخضار والفواكه الطازجة.

مشاكل الحمل كثيرة وبسيطة ،يمكن تخطيها بالمعرفة

وإرشاد األطباء.
بع�ض احلوامل يعانني من «الوحام» يف ال�شهور الأوىل وهذا �أمر طبيعي ،لتجنب الغثيان
و�ضمان احل�صول على الغذاء الكايف ميكن لل�سيدة تناول كميات ب�سيطة ومتكررة من
الطعام.
قد جتد املر�أة احلامل �أن �شهيتها للطعام �ضعيفة �أو �أنها ال ترغب بتناول �أنواع معينة من
الطعام .ميكن �أن تتوقف احلامل عن تناول الأ�صناف امل�سببة لردة الفعل هذه والإ�ستعا�ضة
عنها ب�أنواع �أخرى ،لكن مهما كانت الظروف ال ميكن للمر�أة احلامل �أن تتوقف عن تناول
الطعام.
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قد تتعر�ض املر�أة احلامل حلاالت من التقي�ؤ خا�صة يف املراحل الأوىل من احلمل (الثالثة
�أ�شهر الأوىل) ،ويف هذه احلالة عليها �إ�ست�شارة الطبيب لتلقي العالج املنا�سب ،وتغيري
طريقة ح�صولها على الطعام كتناوله على دفعات� .إن التوقف عن تناول الطعام �سي�ؤدي
�إىل توقف و�صول الغذاء للجنني.
يف حال اال�صابة بالإم�ساك على احلامل �رشب كميات كافية من املاء وتناول الفواكه
والأطعمة الغنية بالألياف كاخل�رضاوات والنخالة وممار�سة الريا�ضة املنا�سبة ،مع الت�أكد
من عدم تناول الأدوية امل�سهلة دون �إ�ست�شارة الطبيب.
قد تتعر�ض املر�أة احلامل لل�سمنة وزيادة الوزن يف هذه احلالة يجب مراجعة الطبيب قبل
�إتخاذ �أي �إجراء لتخفيف الوزن.
حرقان املعدة (احلمو�ضة) :يح�صل يف الأ�شهر الأخرية من احلمل ،من ال�رضوري توزيع
الطعام على  6وجبات �صغرية كاملة يوميا ً بدال ً من احل�صول على ثالث وجبات.
ورم القدمني� :سببه �ضغط اجلنني على الأوردة الدموية وخا�صة �أثناء الأ�شهر الأخرية من
احلمل .لتاليف هذه امل�شكلة على احلامل �أن تخفف من تناول ملح الطعام وجتنب املخلالت،
و�أخذ ق�سط من الراحة �أثناء النهار مع رفع القدمني اىل �أعلى ،وجتنب ا�ستخدام الأحزمة
ال�ضيقة.
فقر الدم� :إن احلمل يزيد من فقر الدم و�سوء التغذية �إذا كانا موجودين قبل احلمل ،وذلك
ب�سبب �إحتياجات تكوين اجلنني .على احلامل تناول الأطعمة الغنية باحلديد وال بد من
�إ�ست�شارة الطبيب.
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4

بعض حاالت الحمل اإلستثنائية توجب إهتمامًا أكبر

بالغذاء.
يجب زيادة العناية بالغذاء �أثناء فرتة احلمل يف احلاالت التالية:
حاالت احلمل قبل �سن � 17أو بعد �سن .35
احلاالت التي تعاين فيها ال�سيدة من �سوء التغذية عند بدء احلمل.
حاالت احلمل املتكرر (�إذا كانت الفرتة بني كل حمل و�آخر �أقل من �سنتني).

احلاالت التي ال يزيد وزن ال�سيدة فيها زيادة طبيعية.
احلاالت «البكرية» �أول حمل لل�سيدة.

البد �أن تتذكر املر�أة احلامل والفتاة املقبلة على الزواج �أن:
� .1إحتياجات اجل�سم من الطاقة والعنا�رص الغذائية تزداد �أثناء احلمل.
 .2الوزن الزائد �أثناء احلمل �أمر م�ؤقت.
 .3الإحتياجات الغذائية �أثناء احلمل تكون �أكرث لدى الن�ساء املتزوجات ب�سن مبكرة لأن
�أج�سامهن تكون يف مرحلة النمو.
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حاالت البدانة وخا�صة �إذا كان الغذاء يحتوي على ن�شويات ودهون بكميات كبرية ويفتقر
�إىل الربوتني والفيتامينات والأمالح.

المعلومات الداعمة

5

حاجات جسم المرأة إلى العناية الخاصة  وإلى النظام

الغذائي الصحي تزداد خالل فترة الحمل.
للح�صول على نظام غذائي �صحي على احلامل �إتباع الآتي:
تناول ليرت من احلليب يوميا ً (� 4-3أكواب) �أو ما يعادله من م�شتقاته.
الإكثار من �رشب ال�سوائل كاملاء واحلليب وع�صري الفواكه الطازجة (جتنب الع�صري
املحلى �إ�صطناعياً) ،فهي ت�ساعد يف ترطيب اجل�سم ،و�إخراج الروا�سب منه ،والوقاية
من الإم�ساك و�إلتهابات امل�سالك البولية.
الإكثار من تناول الأطعمة املحتوية على الكال�سيوم كاحلليب وم�شتقاته بالإ�ضافة
للأ�سماك لأنها مفيدة وت�ساعد على منو عظام اجلنني.
جتنب امل�رشوبات الغازية ،والكحول ،القهوة ،ال�شاي ،حتى ال ينتقل الكافيني �إىل
اجلنني في�ؤثر على وزنه ومنوه.
تناول الأغذية الطازجة (اخل�ضار والفواكه) غري املعلبة ،لت�أمني العنا�رص الغذائية
الكاملة وجتنب املواد احلافظة.
عدم املبالغة يف طهي اخل�ضار ب�شكل يقلل من قيمتها الغذائية مع التنبه ل�رضورة
طهي اللحوم جيداً.
التخفيف من تناول امللح لأنه ميكن �أن ي�سبب بع�ض م�شاكل احلمل كالتورم املفرط،
و�إحتمال حدوث الت�سمم والت�شنج احلملي الناجت عن �إرتفاع يف �ضغط الدم.
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جتنب املقايل وتناول امل�أكوالت املح�ضرّ ة بطرق �صحية كال�سلق �أو ال�شوي.
تخفي�ض كميات الطعام يف كل وجبة وزيادة عدد الوجبات.
الإمتناع عن تناول البي�ض النيء� ،أو اللحم النيء� ،أو ال�سمك النيء� ،أو لنب وجنب
املاعز �أو منتجاته لأنها قد حتتوي على بكترييا �ضارة.
التخفيف من امل�أكوالت التي حتتوى على الكثري من ال�سكر ،وامللح ،والدهون.
عدم اخللود للنوم �إال بعد مرور ثالث �ساعات على تناول �آخر وجبة.

بعد الوالدة قد تكون ال�سيدة بحاجة لوقت �أطول وجهد �أكرب لتخفي�ض ما �إكت�سبته من وزن
�إ�ضايف خالل احلمل� .إن زيادة الوزن مرتبطة بوزن احلامل قبل احلمل ،ف�إذا كانت ال�سيدة نحيفة قبل
احلمل �سهل فقدان هذه الزيادة والعك�س �صحيح.
جتنب احلمية الغذائية التي تهدف �إىل تخفيف الوزن لأنها ت�شكل خطرا ً على منو اجلنني.
على احلامل �أن ال متتنع عن �أي �صنف من امل�أكوالت ولكن �أن تقلل من الدهنيات وال�سكاكر،
بعد �إ�ست�شارة الطبيب.
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الإمتناع عن التدخني.

المعلومات الداعمة

6

مصاعب صحية كثيرة قد تواجه األم وجنينها في

حال عدم معالجة مشاكل فقر الدم وسوء التغذية خاصة
خالل فترة الحمل.
�إن فقر الدم (�أو انخفا�ض عدد كريات الدم احلمراء) هو �أحد احلاالت املر�ضية الأكرث �شيوعا ً
بني الن�ساء احلوامل ،وهذا ما ي�ستوجب غالبا ً اللجوء �إىل �أخذ كميات من احلديد (حتدد
الكمية املطلوبة تبعا ً لنتيجة فح�ص الدم) لتعوي�ض هذا النق�ص.
على كل �إمر�أة حامل �أن تدرك �أن معدن الزنك� ،إىل جانب احلديد� ،رضوري لبناء كريات الدم
احلمراء ،و�أن النق�ص �إذا ح�صل يطالهما معا ً يف الغالب.
�إن �أخذ جرعات �إ�ضافية من الزنك واحلديد يكون �أكرث فعالية مما لو �أخذ كل واحد منهما
منف�صالً ،لأن بع�ض حاالت فقر الدم التي ت�صيب الن�ساء �أثناء احلمل تعود يف حقيقتها �إىل
حدوث نق�ص يف الزنك عندهن ولي�س احلديد.
لتفادي حدوث نق�ص يف الزنك تن�صح املر�أة ،خا�صة احلامل ،بتناول كميات �أكرث من الأطعمة
الغنية بهذا املعدن والتي ت�شمل :اللحمة احلمراء ،والبقوليات ،واملك�رسات.
�أما احلديد فهو موجود بكميات عالية يف اللحوم وكذلك يف اخل�ضار ذات الأوراق اخل�رضاء،
والبقول ،واملك�رسات.
اجلنني و�سوء التغذية:
ً
�إن تعر�ض اجلنني ل�سوء التغذية وهو يف رحم �أمه قد يرتك �آثارا �سلبية على الطفل بعد
والدته حتى لو كانت تغذية الطفل بعد الوالدة جيدة.
�إن اجلنني ال يت�أثر ب�سوء التغذية �إال يف حاالت �سوء التغذية ال�شديدة للأم� ،أما يف احلاالت
الب�سيطة واملتو�سطة ف�إن اجلنني يح�صل على حاجاته الغذائية على ح�ساب ج�سم
�أمه ،فينجو هو بينما تزداد هي �ضعفاً.
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عالمات �سوء التغذية عند ال�سيدة احلامل:
ال�صداع مع �صعوبة الرتكيز.
التعب والإجهاد ال�رسيع عند بذل �أي جمهود.
�شحوب الوجه وال�شفاه.
تغيرّ يف لون الأظافر وبيا�ض العني واجلفن من الداخل لي�صبح باهتاً.
فقدان ال�شهية للأكل.
زيادة خفقان القلب وال�صعوبة يف التنف�س وال�شعور بالدوخة.
الإ�ضطرابات الع�صبية والع�ضلية.

التغذية للحوامل

امل�شاكل التي ي�سببها �سوء التغذية للحامل واجلنني:
وفاة الطفل.
الإجها�ض.
الوالدة املبكرة.
والدة �أطفال م�شوهني ومعوقني.
�أمرا�ض القلب.
�إرتفاع �ضغط الدم.
ال�سكري.
ال�سكتة الدماغية.
التغذية الكافية وال�صحيحة ت�ساعد احلامل على:
ال�شعور بالعافية خالل فرتة احلمل.
الوقاية من �أمرا�ض �سوء التغذية.
الوقاية من ال�سمنة.
الوقاية من ال�سكري.
احلماية من �إرتفاع �ضغط الدم.
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�سنعر�ض يف هذا الق�سم �أهمية الر�ضاعة الطبيعية يف توفري الغذاء املنا�سب
لنمو الطفل.
حليب الأم هو �أف�ضل غذاء وهو يتنا�سب يف تركيبته وحمتوياته مع حاجات
ج�سم الطفل .يحتوي حليب الأم على كافة املكونات الأ�سا�سية التي ت�ضمن
النمو اجل�سدي والنف�سي ال�سليم للر�ضيع.
تعزز الر�ضاعة الطبيعية اجلهاز املناعي �إذ حتمي الطفل من الإ�صابة بكثري من
الأمرا�ض.
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�إن املمار�سة ال�صحيحة للر�ضاعة الطبيعية احل�رصية ملدة �ستة �أ�شهر ،هو
حق �أ�سا�سي من حقوق الطفل ،ولهذا من ال�رضوري توعية الأم حول �أهمية
الر�ضاعة الطبيعية وطرق تعزيزها.

عناوين رئيسية

الرضاعة الطبيعية
1
2

للر�ضاعة الطبيعية ميزات وفوائد كثرية للأم وطفلها.
حتتاج الأم للتعرف �إىل الطرق ال�صحيحة للر�ضاعة

لتوفري كمية الغذاء املنا�سبة وال�سليمة للطفل.

3

على الأم �أن تبد�أ الر�ضاعة مبا�رشة بعد الوالدة.

4

املكملة �رضورية لتوفري الغذاء الالزم للطفل
الأطعمة
ّ
بعد عمر �ستة �أ�شهر.
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5
6

من ال�رضوري �أن تت�أكد الأم من ح�صول طفلها على
الكمية الالزمة من الغذاء ل�ضمان منوه ال�سليم.

قد تواجه الأم بع�ض امل�شاكل يف الثدي �أثناء عملية

الإر�ضاع ،من ال�سهل تفادي هذه امل�شاكل عند التعرف
�إىل �أ�سبابها وطرق الوقاية منها.

8

الرضاعة الطبيعية

7

كيف يفطم الطفل؟
التعرف �إىل بع�ض الأمور الأ�سا�سية ي�ساعد الأم يف
حتقيق الفوائد املطلوبة من الر�ضاعة.
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الرضاعة الطبيعية
1

للرضاعة الطبيعية ميزات وفوائد كثيرة لألم وطفلها.

على الأم �أن ت�أخذ قرار �إر�ضاع طفلها من الثدي خالل فرتة احلمل لتتمكن من �إعداد نف�سها عرب
الإعتناء بغذائها والتعرف �إىل الطريقة ال�صحيحة للر�ضاعة.
�أهمية الر�ضاعة للطفل
تخفف من حدوث الإلتهابات والأمرا�ض.
متنع هبوط ال�سكر لدى الطفل واجلفاف خا�صة يف ال�ساعات الأوىل بعد الوالدة.
تقوي جهاز الطفل املناعي وحتميه من الإ�صابة بالأمرا�ض.
تخفف من ن�سبة الإ�صابة بالأمرا�ض املعوية ،التنف�سية و�إلتهابات الأذن.
تخفف من �إمكانية الإ�صابة بالإ�سهال ،العط�ش ال�شديد ،وت�سو�س الأ�سنان.
تقلل من خطر الإ�صابة ب�رسطانات الطفولة (لوكيميا �أو �إبي�ضا�ض الدم) والأورام اللمفاوية.
تخفف من ن�سبة التح�س�س ،ال�سمنة ،وال�سكري عند الأطفال.
تتنا�سب مع قدرة اجلهاز اله�ضمي للطفل.
حتمي الطفل من فقر الدم الناجت عن نق�ص احلديد.
توفر �إرتباط عاطفي بني الأم والطفل.
توفر الأمان النف�سي للطفل حني يكون خائفاً� ،أو مت�أملاً� ،أو غا�ضباً.
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�أهمية الر�ضاعة للأم
ت�ساعد يف �إدرار احلليب.
ت�ؤمن وقاية من نزيف ما بعد الوالدة وذلك ملا ت�سببه من �إنقبا�ضات يف ع�ضلة الرحم.
توفر احلماية لل�سيدة من �رسطان الثدي واملبي�ض.
ت�ساعد يف املباعدة بني احلمل (ولكن هذا لي�س معناه �أن الر�ضاعة ت�شكل و�سيلة منع
حمل حتمية وم�ضمونة).
ت�ساعد يف �إرجاع الثديني �إىل حجمهما الطبيعي.
ت�ساعد على عودة الرحم �إىل حجمه الطبيعي.
تعطي �شعورا ً بالر�ضى النف�سي.
توفر �إرتباطا ً عاطفيا ً بني الأم والطفل.
يتميز حليب الأم عن احلليب الإ�صطناعي (احلليب البودرة) كونه:
يزيد مناعة الطفل (يحتوي على مواد مضادة للعدوى،
ويوفر للرضيع حماية ضد اإلسهال واألمراض المعدية).

يزيد من إمكانية إصابة الطفل بالحساسية ،اإلسهال،
العطش خاصة إذا زادت كمية الحليب الجاف عن المطلوب.

ال يحتاج إلى التعقيم.

تحتاج الرضاعات والمصاصات إلى التعقيم.

ً
دائما بالحرارة والكثافة المطلوبين.
متوفر

يحتاج للتذويب والحفظ بدرجة حرارة معينة.

ال كلفة مادية له.

يكلّف الكثير من الجهد والمال.

يتناسب مع اإلحتياجات الفعلية للطفل ويخفف من مشاكل
الجهاز الهضمي.

يجعل الطفل عرضة لإلصابة باألمراض المعدية.

يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع
حتى ينمو معافى.

يسبب سوء التغذية نتيجة تقليل أو زيادة كمية الحليب
المجفف في الرضعة.

يحتوي على كمية من الماء تغني الطفل عن شرب الماء.

يسبب تسوس األسنان إذا نام الطفل والرضاعة في فمه.

تو ّفر الر�ضاعة الطبيعية احل�رصية �أو الر�ضاعة من الثدي الغذاء املثايل للطفل وت�ساعد
على منوه وتطوره.
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تحتاج األم للتعرف إلى الطرق الصحيحة للرضاعة لتوفير

كمية الغذاء المناسبة والسليمة للطفل.
تناول كوب من املاء قبل الإر�ضاع� ،أو خالله ،لتعوي�ض ال�سوائل.
البدء ب�إر�ضاع الطفل من الثدي خالل الن�صف �ساعة الأوىل بعد الوالدة.
�إختيار مكان هادئ للإر�ضاع.
الإبتعاد عن التدخني واملدخنني.
�أخذ الو�ضعية املريحة والآمنة :مثال ً الإ�ستلقاء على اجلنب.
الإنتباه �أن تكون عملية امل�ص على كامل احللمة وحميطها لتفادي �إلتهاب احللمة.
الإنتباه �أثناء الر�ضاعة �أن يكون �أنف الطفل حراً.
الإهتمام بنظافة الثدي واحللمة :تنظيف احللمة باملاء ،ومن ثم تن�شيفها قبل وبعد
الر�ضاعة.
�إفراغ الثدي الأول قبل الإنتقال �إىل الثاين ،يف الر�ضعة التالية يجب البدء من اجلهة التي
�إنتهت منها الر�ضعة ال�سابقة (تناوب الإر�ضاع بني الثدي الأمين والأي�رس).
يف بادئ الأمر ت�أخذ عملية �إفراغ الثدي  5دقائق وبعد حني ت�أخذ من � 10إىل  15دقيقة� .إن
�إفراغ الثدي يحمي من ّ
حتقن الثدي.
الإبتعاد عن و�ضع احللمة بني الإ�صبعني ب�شكل ال�سيجارة لتفادي ت�شققات احللمة،
فال�صحيح هو و�ضع الكف حتت الثدي و»الإبهام» من فوقه ولي�س على احللمة.
�إذا كان املولود اجلديد ال ي�ستطيع �أخذ احللمة ب�إمكاننا م�ساعدته بو�ضع نقطة حليب
على الثدي.
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ميكن للأم الإ�ستعانة باحللمات الإ�صطناعية للتخفيف من �إلتهاب الثدي وم�ساعدة
الطفل على الر�ضاعة ب�سهوله.
بعد الإنتهاء من �إر�ضاع الطفل يجب الإنتظار مدة ربع �ساعة تقريبا ً حتى يتج�ش�أ قبل �أن
ينام.
على الأم املر�ضعة التنبه كثريا ً لنوعية وكمية الأغذية التي تتناولها لأن ذلك ي�ؤثر على
نوعية حليبها وبالتايل على �صحة طفلها.

موانع اإلرضاع من الثدي

�إ�صابة الأم ب�أمرا�ض مثل ق�صور يف القلب ،يف الكلى ،يف الكبد.
�إ�صابة الأم ب�أمرا�ض مثل ال�سل ،ال�سيفل�س ،الإيدز ،والتهاب الكبد الفريو�سي.
تناول الأم للأدوية (مراجعة الطبيب قبل التوقف عن الإر�ضاع لأن بع�ض الأدوية
ميكن متابعتها �أثناء الإر�ضاع).
�إ�صابة الثدي بالإلتهاب وت�شقق احللمة حتى تتم املعاجلة مع �إفراغ الثدي من
احلليب بوا�سطة ال�شفط.
�إ�صابة الطفل ببع�ض الأمرا�ض التي يحددها الطبيب.
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تتعرف الأم تلقائيا ً على �أو�ضاع وطرق الر�ضاعة ولكن من ال�رضوري تزويدها باملعلومات
ال�صحيحة وال�سليمة لتحقيق الفائدة املرجوة من الر�ضاعة.
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على األم أن تبدأ الرضاعة مباشرة بعد الوالدة.
الر�ضاعة الطبيعية املثالية هي الر�ضاعة التي تبد�أ فور الوالدة مبا�رشة وت�ستمر
حتى عمر � 6أ�شهر تقريباً.
املكملة التي يتم حت�ضريها من
يتبع ذلك (بعد عمر � 6أ�شهر) �إ�ضافة الأغذية
ّ
الأطعمة املحلية.

املكملة تدريجيا ً على �أن ت�ستمر الأم يف �إر�ضاع طفلها من الثدي
تزداد كمية الأغذية
ّ
ملدة عامني على الأقل.
�إر�ضاع الطفل مبا�رشة بعد الوالدة ي�ساعد على الإفادة من «اللب�أ» �أو ال�صمغ الغني
باملواد الغذائية واملواد الدهنية ال�رضورية لنمو الدماغ ولتوفري املناعة الأولية للطفل �ضد
العدوى والأمرا�ض.
اللب�أ هو املادة ال�صمغية (احلليب) التي تخرج من ثدي الأم مبا�رشة بعد الوالدة.

ال يحتاج الطفل يف الأيام الأوىل من عمره �إىل املاء وال�سكر �أو اليان�سون �أو احلليب املجفف.
فاللب�أ الكثيف واملغذي املوجود يف ثدي الأم عند الوالدة هو كل ما يحتاجه الطفل يف �أيامه
الأوىل وحتى نهاية ال�شهر الرابع.
ير�ضع الطفل خالل ال�شهر الأول من عمره مرة كل �ساعتني �أو ثالث �ساعات تقريباً ،ثم
تطول الفرتة بني الر�ضعات تدريجيا ً حتى ي�صبح ب�إمكانه الإ�ستغناء عن ر�ضعة الليل قبل
بلوغه ال�شهر ال�ساد�س.
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يجب �إعطاء الطفل الوقت الكايف للر�ضاعة والذي قد يتجاوز الن�صف �ساعة.

يعطى حليب الأم وحده للر�ضيع حتى عمر � 6أ�شهر.
ي�سمح ب�إعطاء الطفل �أغذية مكملة مع الر�ضاعة قبل عمر ال�ستة �أ�شهر (بني عمر 6-4
�أ�شهر) فقط يف حال:
 .1عدم زيادة وزن الطفل على الرغم من �إر�ضاعه من الثدي بطريقة منا�سبة.
 .2ح�صول الطفل على وجبات متكررة من ر�ضاعة الثدي و�شعوره باجلوع بعدها مبا�رشة.
املكملة قبل عمر � 6أ�شهر.
من ال�رضوري مراجعة الطبيب قبل �أخذ قرار �إدخال الأطعمة
ّ
من الأ�سباب التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل رف�ض الطفل للر�ضاعة الطبيعية:
�إعطاء الطفل القنينة
ملرة واحدة
 تدفق �أ�رسع للحليب. تف�ضيل حلمة القنينة على حلمة الثدي. -رف�ض الطفل للثدي.

عدم �إدخال احللمة والهالة
ب�شكل �سليم
 تدفق خفيف للحليب. قلق عند الأم والطفل. -رف�ض الطفل للثدي.

تر ّوج �رشكات احلليب ملنتجاتها وجتعل الأهل يعتقدون �أن احلليب الإ�صطناعي ي�ساعد يف
تعزيز منو الطفل وتطوره ،فيما حليب الأم يوفر كافة العنا�رص الغذائية املطلوبة حتى عمر
� 6أ�شهر.
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من حق الأم الطلب �إىل الفريق التمري�ضي يف امل�ست�شفى عدم �إعطاء طفلها احلليب البديل
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ّ
المكملة ضرورية لتوفير الغذاء الالزم للطفل
األطعمة

بعد عمر ستة أشهر.
عند بلوغ الطفل �شهره ال�ساد�س ي�صبح احلليب غري كاف .لذلك ميكن �إ�ضافة
�أطعمة جديدة �إىل غذائه تدريجيا ً وبكميات �صغرية ،على �أن يتم �إعدادها بطريقة �سهلة
الأكل واله�ضم.
يعطى الأطفال الذين ير�ضعون من الثدي الأغذية املكملة بني عمر � 7-6أ�شهر ثالث
مرات يومياً ،ثم تزداد تدريجيا ً �إىل خم�س مرات يوميا ً عند عمر � 12شهرا ً (راجع ق�سم تغذية
الطفل دون اخلم�س �سنوات).
من خماطر �إدخال الأطعمة قبل نهاية ال�شهر ال�ساد�س:
 .1زيادة ن�سبة �إ�صابة الطفل بالأمرا�ض كالإ�سهاالت احلادة و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي.
 .2زيادة خطر تعر�ض الطفل مل�شاكل اله�ضم واحل�سا�سية فاجلهاز اله�ضمي والكلى
يف هذه املرحلة ال يكونان قد تطورا ب�شكل كاف.
 .3تع ّر�ض الطفل للإختناق ب�سبب عدم قدرته على امل�ضغ.

املكملة التي توفر
عندما يبلغ الطفل عمر � 6أ�شهر يحتاج �إىل جانب حليب الأم للأغذية
ّ
له العنا�رص الالزمة للنمو والن�شاط والوقاية من الأمرا�ض.
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5

من الضروري أن تتأكد األم من حصول طفلها على

الكمية الالزمة من الغذاء لضمان نموه السليم.
قد تعتقد بع�ض الأمهات �أن حليبهن ال يكفي حاجة الطفل و�أن الر�ضاعة ال توفر للطفل
كافة الإحتياجات الغذائية.
لتعرف الأم �إذا كان حليبها يكفي طفلها عليها مراقبة منوه وزيادة وزنه (مراجعة ق�سم
منو الطفل):
 .1يجب �أن يت�ضاعف وزن الطفل مع نهاية ال�شهر اخلام�س.
 .2يجب �أن يب ّول الطفل  8-6مرات يومياً.
�إن توقف الوزن �أو بط�ؤه �إ�شارة �إىل وجود م�شكلة ما ،ويف هذه احلالة يجب عر�ض الطفل
على الطبيب ملعرفة �إذا كان ال�سبب غذائي فقط �أم �أن الطفل يعاين من م�شكلة �صحية
�أخرى.
يف حال مر�ض الطفل �أو �إ�صابته بالإ�سهال يجب الإ�ستمرار ب�إر�ضاعه من الثدي لأنه بحاجة
حلليب الأم ليتعافى ويتابع منوه ويواجه املر�ض مع �رضورة عر�ضه على الطبيب.

الرضاعة الطبيعية
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قد تواجه األم بعض المشاكل في الثدي أثناء عملية

اإلرضاع .من السهل تفادي هذه المشاكل عند  التعرف إلى
أسبابها وطرق الوقاية منها.
الت�شققات على احللمة وحولها� :سببها الرطوبة� ،إهمال النظافة� ،إرتداء حامالت الثديني
ال�ضيقة و�/أو امل�صنوعة من النايلون .ت�سبب الأمل لل�سيدة خالل الر�ضاعة وت�شكل منفذا ً
لدخول اجلراثيم.
ّ
حتقن الثدي :ناجت عن عدم �إفراغ الثدي ،ففي بداية الأمر ال جتيد ال�سيدة عملية الر�ضاعة
وبالتايل لن ي�صل املولود اجلديد �إىل �إفراغ الثدي.
خراج �أو �إلتهاب الثدي.
حمى احلليب� :سببه �إحتقان الثدي.
احللمات امللتهبة� :سببه م�ص احللمة
يف و�ضع غري �سليم وعدم دخول جزء
كاف من هالة الثدي يف فم الطفل.

لتجنب ّ
حتقن الثدي ين�صح الأم العاملة
والأم التي تبقى بعيدة عن طفلها لفرتة
معينة �سحب احلليب من الثدي لتجنب
�إحتقان الثدي .ميكن حفظ احلليب
امل�سحوب ملدة � 48ساعة داخل الرباد.

�إن�سداد قنوات احلليب� :سببه الإهمال يف معاجلة الإلتهاب.
ثديان ير�شحان باحلليب :يحدث لبع�ض ال�سيدات اللواتي يدررن احلليب بكرثة مما ي�سبب
لهن الإزعاج.
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للوقاية من اال�صابة مب�شاكل الثدي ميكن �إعتماد الآتي:
الت�أكد �أن الطفل ي�أخذ احللمة كلها مع الهالة عندما ير�ضع.
الت�أكد من الو�ضعية ال�سليمة �أثناء الر�ضاعة.
�إر�ضاع الطفل والأم م�ستلقية.
�إفراغ الثدي ،عند احلاجة ،يدويا ً �أو بوا�سطة مكنة �شفط احلليب الكهربائية.
مت�سيد الثديني ب�إجتاه احللمة.
ع�رص نقطة من احلليب ودهنها على احللمة.
حمالة الثدي لإمت�صا�ص احلليب على �أن يتم تغيريها
و�ضع منا�شف قطنية داخل ّ
ب�إ�ستمرار.
مراجعة الطبيب خا�صة يف حال �إ�ستمرار احلرارة لأكرث من � 48ساعة.
بع�ض املخاطر ال�صحية الناجتة عن م�شاكل الثدي� :إرتفاع احلرارة � -إلتهاب الثدي.

إرشادات أساسية

 ال ين�صح ب�إ�ستخدام ال�صابون يف تنظيف الثدي �أو احللمة (�أو املراهم لرتطيبها). ترتك احللمة لتجف يف الهواء بني الر�ضعات مع احلر�ص على نظافتها. من الأف�ضل �أن تغ�سل الأم حلمة الثدي مرة واحدة باملاء الدافىء يومياً. على الأم �أن ال تتوقف عن الر�ضاعة الطبيعية قبل �إ�ست�شارة الطبيب.الرضاعة الطبيعية
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كيف يفطم الطفل؟

الفطام ال يعني التوقف املفاجىء عن �إر�ضاع الطفل ،بل يعني التقليل التدريجي من عدد
الر�ضعات وكمية احلليب و�إ�ستبدالها ب�أطعمة �أخرى يكون الطفل قد �أ�صبح قادرا ً على
ّ
و�سيقل �إدرار احلليب.
ه�ضمها ،حينئذ �سري�ضع الطفل كمية �أقل
�أطعمة الفطام
�أ .الأطعمة الب�سيطة ،ويجب �أال تكون حادة املذاق والذعة وقوية بل خالية من الفلفل
والبهارات وامللح.
ب .كميات �صغرية من الطعام ( 3وجبات رئي�سية تتخللها وجبات خفيفة) لأن معدة
الطفل �صغرية.
يف�ضل حت�ضري هذه الوجبات مبا�رشة قبل �إعطائها للطفل.
من ال�رضوري الت�أكد من نظافة اليدين وغ�سلها باملاء وال�صابون قبل حت�ضري الطعام.
يجب الت�أكد من نظافة جميع �أواين الطعام امل�ستخدمة للتح�ضري.
خالل �إ�صابة الطفل باملر�ض �أو بعدها ،يجب �إر�ضاع الطفل مرات �أكرث من املعتاد و�إعطائه
وجبات غذائية �أكرث (راجع ق�سم تغذية الطفل).
من املفيد الإ�ستمرار ب�إر�ضاع الطفل من الثدي حتى عمر �سنتني .كلما زادت فرتة
الر�ضاعة زادت مناعة الطفل �ضد املر�ض.
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التعرف إلى بعض األمور األساسية يساعد األم  في

تحقيق الفوائد المطلوبة من الرضاعة.
الإ�سرتخاء والراحة يزيد من �إدرار احلليب.
تنظيم الوقت ي�ساعد يف التخفيف من ال�ضغوط النف�سية.
القيام بالأعمال الغري �رضورية يجهد اجل�سم والأع�صاب.
النوم مع الطفل ب�صورة متكررة وكلما �سنحت الفر�صة يعطي الأم وطفلها الراحة
والهدوء.
الإ�ستحمام باملاء الدايفء و القيام بالتمارين الريا�ضية الب�سيطة ي�ساعد على الإ�سرتخاء.
الإبتعاد عن التدخني واملدخنني يقي الأم وطفلها الكثري من الأمرا�ض.
�إ�ست�شارة الطبيب قبل تناول �أي دواء يجنب الطفل م�شاكل �صحية حمتملة.
الإبتعاد عن تناول امل�أكوالت التي حتتوي على الدهون والبهارات وتفادي امل�رشوبات التي
حتتوي على الكافيني يجنب الطفل امل�شاكل الناجتة عن العادات الغذائية غري ال�سليمة.
تناول وجبات �صحية غنية بالربوتينات وتناول الفواكه واخل�رضوات الطازجة يوفر التغذية
املنا�سبة للطفل.
معتقدات وعادات خاطئة و�شائعة
الرضاعة الطبيعية

�إن �إعطاء الطفل الزجاجة كوجبة مكملة يف امل�ساء لن مينعه من الإ�ستيقاظ �أثناء
الليل ،لذلك من املفيد الإكتفاء بالر�ضاعة الطبيعية حتى عمر � 6أ�شهر.
تعطي بع�ض الأمهات �سوائل خارجية للطفل مثل  :املاء ،ال�شاي ،النعناع ،اليان�سون
وغريها لعدة �أ�سباب منها التخفيف من املغ�ص؛ �إن هذه ال�سوائل لن ت�ساعد الطفل
بل ميكن �أن تعر�ضه لبع�ض امل�شاكل ال�صحية ،وجتعله ي�شعر بال�شبع فال ير�ضع من
الأم وبالتايل ّ
يقل �إدرار احلليب من الثدي.
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المعلومات الداعمة

تعتقد بع�ض الأمهات �أن �أ�سنان الطفل تكون �أقوى �إذا �أدخل الطعام يف عمر مبكر،
وهذا خط�أ لأن حليب الأم وحده ،حتى عمر � 6أ�شهر يق ّوي الأ�سنان.
تلج�أ بع�ض الأمهات �إىل مقارنة الأطفال ببع�ضهم كي يحكموا على و�ضعهم
ال�صحي� ،إن مقارنة الأطفال ببع�ضهم لن يفيد والدليل الوحيد ملتابعة �صحة الطفل
هو مقارنة منو الطفل باجلدول اخلا�ص للنمو.
املكملة لت�أمني حاجات
تظن الأمهات �أن حليبهن غري كاف فيلج�أن اىل �إدخال الأغذية
ّ
الطفل من الفيتامينات والكال�سيوم واملغذيات ،وهذا خط�أ فحليب الأم كاف لت�أمني
املكملة.
حاجات الطفل حتى ال�شهر ال�ساد�س ويجري بعدها �إدخال الأغذية
ّ
من اخلط�أ �أن ير�ضع الطفل ح�سب جدول زمني ثابت ووفق توقيت حمدد ،فكل طفل
يختلف عن الآخر ،والإلتزام باجلدول الزمني ي�سبب �شعور الطفل بالإحباط كما يقلل
�إدرار احلليب لدى الأم .كلما كرثت عدد الر�ضعات كلما زاد �إدرار احلليب.
لي�س من ال�رضوري وقف الر�ضاعة �إذا ما حملت الأم ،فحليب الأم هو الأف�ضل لإحتياجات
الطفل لكن كميته قد تكون قليلة� .إن �إ�ستمرار الر�ضاعة �أثناء ال�شهور الأوىل من
احلمل لن ي�سبب �أي �أذى للجنني داخل الرحم ولكن من الأف�ضل املباعدة بني احلمل
والآخر حتى ت�سرتد الأم عافيتها .احلمل املتكرر ال�رسيع مينع الأم من �إمتام الر�ضاعة
والعناية بطفلها الأول ،كما ي�رض ب�صحتها.
ميكن الإت�صال باجلمعية اللبنانية للر�ضاعة الطبيعية للح�صول على معلومات
�إ�ضافية عن الر�ضاعة الطبيعية 01- 824100 :
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نمو الطفل

حتى عمر  5سنوات
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نمو الطفل

ال يوجد طفالن ينموان بنف�س الطريقة ونف�س ال�رسعة ،ولكن هناك خ�صائ�ص
حمددة لكل مرحلة عمرية ت�ساعد يف �إكت�شاف امل�شاكل اجل�سدية والنف�سية
التي ميكن �أن يعاين منها الطفل.
ي�ستطيع الأهل الإعتماد على هذه اخل�صائ�ص للت�أكد من �سالمة تطور ومنو
ولدهم ومعرفة وجود �أي �إختالل ومن ثم طلب امل�ساعدة.
هناك تباين بني طفل و�آخر خ�صو�صا ً يف النمو احلركي ،فمنهم من مي�شي يف
ال�شهر العا�رش ،ومنهم من يت�أخر حتى عمر ال�سنتني دون وجود مر�ض ع�ضوي.
كذلك من الأطفال من ت�ستمر عندهم عادة التبول الال�إرادي �إىل �سن البلوغ
ودون مر�ض .ال بد من مراجعة الطبيب يف حال ال�شك ببطء �أو زيادة يف احلركة
والنمو عن املعدالت الطبيعية.
على الأهل توفري اجلو املنا�سب للطفل ليتمكن من حتقيق منو ج�سدي ونف�سي
�سليم وبناء �شخ�صية م�ستقلة.
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عناوين رئيسية

نمو الطفل
1

2

النمو هو �سل�سلة من التغريات اجل�سدية ،والنف�سية
التي ميّر بها الطفل منذ والدته وت�شكل �شخ�صيته
يف امل�ستقبل.

على الأهل متابعة التطور والنمو العقلي والنف�سي

للطفل �إىل جانب النمو اجل�سدي ،والتعرف �إىل عالمات

الإنذار التي تعني �أن الطفل ال ينمو ب�شكل طبيعي.
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نمو الطفل

3

للأهل دور �أ�سا�سي يف �إختيار الطريقة املالئمة

والتوقيت املنا�سب مل�ساعدة الطفل على �إ�ستخدام
احلمام.
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المعلومات الداعمة

نمو الطفل
 1النمو هو سلسلة من التغيرات الجسدية ،والنفسية
ّ
وتشكل شخصيته في
التي يمّر بها الطفل منذ والدته
المستقبل.
ميكن التعرّف �إىل خم�س جماالت للنمو والتطور هي:

النمو البدين :يعني منو اجل�سم والع�ضالت ويالحظ من خالل اجللو�س وامل�شي.

النمو العقلي :هو حيث يبد�أ الطفل بالتعرف �إىل الأ�شخا�ص ثم الأ�شياء في�سميها
ب�أ�سمائها.
النمو اللغوي :يعني منو و�سيلة التوا�صل والكالم.
متر هذه املرحلة بعدة مراحل :مرحلة ال�رصاخ ،مرحلة الأ�صوات غري املفهومة ،مرحلة بداية
نطق احلروف ،مرحلة التقليد ،و�أخريا ً مرحلة الكالم.
النمو الإجتماعي :تعني الإ�ستجابة للأهل واملحيط .يبد�أ الطفل بالتعرف على �أمه �أوال ً ثم
يبد�أ بالإبت�سام ،اللعب �أو اخلوف من الآخرين.
ميكن للأهل امل�ساعدة يف �إكت�شاف الأمرا�ض التي قد يعاين منها الطفل ،مثال ً الطفل
الذي يعاين من التوحد ال يبدي �أية تفاعالت مع الأم واملحيط وال ي�ستجب للإبت�سامات �أو
املداعبات املحيطة.
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على الأهل توفري البيئة املنا�سبة التي تكفل ت�أمني حاجات الطفل:
اجل�سدية  :تغذية �سليمة ،رعاية �صحية وقائية وعالجية،
النف�سية  :من احلب والعطف واحلنان والإنتماء والتقدير ،وتوفري اجلو ال�صحي النف�سي
الالزم لغر�س املبادئ اجليدة وال�سلوك ال�سوي.
ميكن للأهل توفري البيئة املالئمة من خالل:
الت�أكد من ح�صول الطفل على النوم والراحة ،فالنوم �رضوري للنمو ال�سليم.
الت�أكد من ح�صول الطفل على التغذية املتوازنة (راجع ق�سم التغذية).
جتنب مقارنة الطفل ب�أي طفل �آخر والت�أكد �أن لديه خمطط منو طبيعي عند الطبيب.
منح الطفل العطف والإهتمام ليحقق احلد املثايل من التطور.

2

على األهل متابعة التطور والنمو العقلي والنفسي

للطفل إلى جانب النمو الجسدي ،والتعرف إلى عالمات
اإلنذار التي تعني أن الطفل ال ينمو بشكل طبيعي.
متابعة وقيا�س عالمات التطور والنمو ت�ساعد يف التعرف �إن كان الطفل ينمو بطيئا ً �أو ينمو
منوا ً طبيعيا ً �سليماً� .إذا كانت معدالت منو الطفل تفوق �أو تقل بدرجة كبرية مراحل النمو
الطبيعي يجب �إ�ست�شارة الطبيب فوراً.

حقائق للحياة

57

نمو الطفل

النمو الإنفعايل :وهو حني يعبرّ الطفل عن �شعوره وحاجته بال�ضحك �أو البكاء ،احلزن،
احلب �أو الفرح.

المعلومات الداعمة

العمر
عند الوالدة

شهر إلى شهرين

المهارات الحركية والنفسية واللغوية المكتسبة خالل مراحل النمو
ً
تقريبا.
يبلغ طول الطفل حديث الوالدة  50سنتيمتر
ً
وسطيا).
يبلغ وزن الطفل حديث الوالدة بين  2.5كغ الى  4.25كغ ( 3كغ
عند الوالدة يكون محيط رأس الطفل حوالي  35سم.
اإلستجابة والتنبه لألصوات المحيطة.
ً
ً
ويسارا.
يمينا
تحريك الرأس

القدرة على الرضاعة والبلع بسهولة.
زيادة الوزن ونمو الطول.

في الشهر :1
يبتسم.
في الشهر :2
ً
أصواتا.
يصدر

 4-3أشهر

زيادة الوزن ونمو الطول.
بدء مرحلة التجربة واإلكتشاف (وذلك بوضع األشياء في فمه).
التعرف إلى أمه وأبيه .
ً
تقريبا.
خالل األشهر األربعة األولى يزداد وزن الطفل بمعدل  750غرام
يمكن لألهل أن يقرأوا له لتنمية قدراته التربوية ،وهي فرصة تسمح
للطفل بالتعرف إلى أمه وأبيه.

في الشهر: 3
يرفع رأسه.
في الشهر :4
يتحكم بيديه.

 6-5أشهر

سرعة إكتساب الوزن تقل .
يستطيع أن يمد يده لتناول غرض ما.
يحاول مص أي شيء يقع تحت يده (لذلك يجب إبعاد األشياء المؤذية
والخطرة).
يستطيع األهل تنمية عواطف الطفل باإلستماع معه إلى الموسيقى
الجميلة الهادئة.
يمكن أن يبدأ اآلباء بتدريب أطفالهم على محاولة التحدث.
يصل طول الطفل عند عمر الستة أشهر إلى طول  68سنتيمتر.

في الشهر: 5
يتقلب .
في الشهر :6
يجلس
ً
مسندا ظهره
إلى كرسي.

 8-7أشهر

ً
فضوليا يريد معرفة ما يدور حوله.
يصبح
يبدأ أول طقم من األسنان بالظهور عند كثير من األطفال ،وبالمقابل
قد يتأخر عند آخرين حتى السنة األولى من العمر.
يبكي ويبدأ ينادي بأصوات تشبه «بابا وماما».
ّ
الحمام أحد عوامل التسلية لديه (يمكن إعطاؤه بعض األلعاب التي
يصبح
ً
وحيدا
تطفو على الماء ليلعب بها أثناء الحمام ،ولكن يجب عدم تركه
ولو لدقيقة).
تزداد قدرته على التذكر.
ً
ً
عنادا فتواجه األم بعض األوقات الصعبة.
إجتماعيا وأكثر
يصبح
لهذا يجب إحترام رغباته وشعوره قدر اإلمكان مع توجيه سلوكه ورفض
بعض الرغبات ،ويفضل أن يفسر له ذلك برقة وبصوت منخفض.
قد يتأخر بعض األطفال في إظهار بعض الكلمات ،وإذا كان غير قادر
على إصدار أي صوت يجب مراجعة الطبيب.
ً
تقريبا.
خالل األشهر األربعة الثانية يزداد وزن الطفل بمعدل  500غرام

في الشهر :7
يحبو.
في الشهر :8
يمسك.
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العمر

المهارات الحركية والنفسية واللغوية المكتسبة خالل مراحل النمو

 12-9شهرًا

يستطيع التقاط األشياء الصغيرة.
يقلد األصوات البسيطة ويقلد ما يقوم به األهل.
تزداد قدرته على التذكر والمشاهدة.
يحاول أن يشرب بنفسه دون أية مساعدة.
ً
سنتيمترا (مرة و نصف
يصل طول الطفل عند عمر العام إلى طول 75
الطول عند الوالدة).
الوزن الطبيعي للطفل عند بلوغه السنة األولى من العمر هو تسعة
ً
تقريبا.
إلى عشرة كيلو غرامات
عند نهاية السنة األولى من العمر يكون محيط رأس الطفل حوالي
 47سم.
يجب عدم تجاهل فضول الطفل وإحترام رغباته باإلستقاللية واإلعتماد
على الذات.

في الشهر :9
يقف بمساعدة.
في الشهر :10
يمشي بمساعدة.
في الشهر :11
يقف بنفسه.
في الشهر :12
يمشي بنفسه

 14-13شهرًا

ينطق بكلمات أخرى غير« :بابا… ماما».
يستطيع مسك الكوب ولكن بمساعدة اآلخرين ،وإلتقاط األشياء الصغيرة.
يستطيع التحكم في حركات الجسم (كالدوران إلى الخلف).

 17-15شهرًا

ينظر إلى الصور في الكتب ويقلب صفحاتها .
يتناول األكل بالملعقة (على الرغم من عدم التحكم فيها بشكل كلي).
يعبث بما حوله (إلتقاطها من أماكنها ثم تركها بعد اللعب بها).
يحاول التكلم وتكرار الكلمات .
يظهر المشاعر مثل الحزن أو السعادة.
يعبر عن إحتياجاته باإلشارة.

 24-18شهرًا

يستطيع التعبير بالكالم من خالل جمل مكونة من  3-2كلمات.
يمكنه حمل األشياء عند المشي.
يظهر العواطف المتمثلة بالعناق والقبالت.
يمضغ قضمات صغيرة من الطعام .
يلعب بنشاط كقذف كرة القدم.
يشير إلى األنف ،والعين والشعر والفم.
ً
سنتيمترا .
يصل طول الطفل عند عمر العامين إلى طول 87
يبلغ النمو العقلي أقصى سرعة في أول سنتين من عمر الطفل ويشير إلى ذلك زيادة
محيط الرأس.
عند نهاية السنة الثانية من العمر يكون محيط رأس الطفل حوالي  49سم.
تعكس زيادة نمو الرأس نمو الدماغ ،فالعقل في هذه المرحلة يزداد حجمه وتزداد فيه
خاليا المخ.
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نمو الطفل

يستطيع الجلوس بمفرده.
يتحكم في حركات يديه (اإلشارة).

المعلومات الداعمة

العمر

المهارات الحركية والنفسية واللغوية المكتسبة خالل مراحل النمو

من سنتين حتى
 3سنوات

يتناول الطعام بمفرده.
يغسل يديه ويجففها.
يتحكم في فتح األبواب من مقابضها.
يستطيع الجري.
يقفز في نفس المكان.
يستمتع باللعب والرسم مع أطفال آخرين .
يستمتع بالقراءة من اآلخرين له.
ينطق بإسمه عندما يطلب منه ذلك.
يكرر الكالم وراء اآلخرين.
يعبر في جملة من ثالث كلمات.

 5-3سنوات

يمشي مشية متزنة ،ويركض بخطوات ثابتة قبل نهاية السنة الثالثة من العمر.
يحتاج إلى العناية المستمرة من األهل.
قد يبكي الطفل عندما يشعر بالملل ،لذا يمكن إخباره قصة بصوت منخفض ،أو اإلستلقاء قربه
والتربيت على ظهره برقة.
ً
سنتيمترا (ضعف الطول عند الوالدة).
يصل طول الطفل عند عمر األربع أعوام إلى 100
قد تكون األم بحاجة إلى الراحة ،فإذا كان الطفل يلعب يجب تركه حتى ينتهي.
ً
تقريبا .ويصل بنهاية
بين عمر السنتين والست سنوات يزداد وزن الطفل بمعدل  2كغ في العام
ً
تقريبا.
العام السادس الى وزن  20كغ
يجب وزن الطفل مرة كل شهر منذ الوالدة وحتى عمر الخمس سنوات .إذا لم يزد وزن الطفل
لمدة شهرين متتاليين ،أو إذا نقص وزنه فهذا يعني أن هناك ً
أمرا يجب متابعته مع طبيب
األطفال.
ً
ً
ً
يوميا للقراءة وتصفح الكتب مع
منتظما
وقتا
على األهل أن يخصصوا خالل هذه المرحلة
أطفالهم.

هذه املعلومات تقريبية وتختلف ب�إختالف خ�صائ�ص منو كل طفل.
من ال�رضوري مراجعة طبيب الأطفال مرة كل �شهرين حتى دون �إ�صابة الطفل باملر�ض
للت�أكد من توفر كافة �رشوط النمو ال�سليم اجل�سدية والعقلية والنف�سية ،وتزويد
الطفل بلقاحاته الأ�سا�سية.
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والتوقيت المناسب لمساعدة الطفل على إستخدام الحمام.

ّ
يف�ضل �أن يبد�أ الأهل يف تدريب الطفل على �إ�ستخدام احلمام ما بني عمر
� 24-18شهرا ً لأن الطفل يف هذا العمر:
يبد�أ بفهم ما يقال له.
ي�ستطيع التعبري عن رغباته.
ي�ستطيع التحكم يف الع�ضالت املطلوبة لأداء املهمة.
يرغب ب�إر�ضاء من يحب.
خطوات التدريب على �إ�ستخدام احلمام:
جتهيز كر�سي مرحا�ض �صغري (النونية) ،ي�ستطيع الطفل �أن يجل�س عليه وينه�ض منه
بنف�سه.
تخ�صي�ص وقت للتواجد فيه مع الطفل وم�ساعدته على �إ�ستخدام احلمام.
البدء ب�إزالة احلفا�ض �أثناء النهار وترك الطفل يجل�س على كر�سي املرحا�ض اخلا�ص به
لب�ضع دقائق يومياً.
�إعطاء الطفل لعبة �أو ر�سما ً يتلهى به �أثناء جلو�سه على كر�سي املرحا�ض.
و�ضع الطفل مرتني �أو ثالثة مرات خالل اليوم ملدة ( )10-5دقائق كل مرة على كر�سي
املرحا�ض حتى يتمكن من فهم ما هو مطلوب منه.
ميكن و�ضع الطفل على كر�سي املرحا�ض لب�ضع دقائق عند �إ�ستيقاظه من النوم قبل وبعد
تناول الوجبات.
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نمو الطفل

3

لألهل دور أساسي في إختيار الطريقة المالئمة

المعلومات الداعمة

�إذا جنح الطفل يف عملية التربز  /التبول قد تفيده املكاف�أة على عمله ،واذا مل ينجح يجب
تفادي �إجباره على موا�صلة اجللو�س لأداء العمليتني.
عندما يتمكن الطفل من التحكم يف عملية التبول/التربز حلد ما يجب التوقف عن
و�ضع احلفا�ض و�إ�ستخدام ال�رساويل احلافظة بدلأ من احلفا�ض مما �سيعطي الطفل �شعورا ً
بالر�ضى والتغيري.
على الأهل عدم مقارنة طفلهم ب�أطفال �آخرين فلكل طفل قدراته اخلا�صة يف تع ّلم
اال�شياء.
مل�ساعدة الطفل على تفادي التب ّول ليال ً يف الفرا�ش ميكن:
ّ
حث الطفل على التبول قبل الدخول �إىل الفرا�ش.
م�ساعدة الطفل على الإ�ستيقاظ ليال ً للتبول.
ّ
حث الطفل على تناول قدر جيد من ال�سوائل �أثناء النهار وتفادي الإكثار من ال�سوائل
ليالً.
مدح الطفل يف الأيام التي ال يتبول فيها بالفرا�ش ومكاف�أته �إذا �أمكن.
�إهمال الأيام التي يبلل الطفل فيها فرا�شه والإكتفاء بتوجيهه برفق.
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التحصين
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املناعة ت�ساعد الإن�سان يف مقاومة العدوى والتغلب على الأمرا�ض .فالإن�سان
الذي يعاين من جهاز مناعة �ضعيف هو �أكرث عر�ضة للإ�صابة باملر�ض
والإعاقة.

ي�ساعد اللقاح اجل�سم على حماربة بع�ض الأمرا�ض التي مل ي�صب بها من
قبل ،لذلك هو يعطى لأ�شخا�ص يتمتعون بال�صحة بهدف وقايتهم من املر�ض
بعك�س الدواء الذي يعطى للأ�شخا�ص املر�ضى بهدف معاجلتهم.
تت�سبب اللقاحات ببع�ض الأعرا�ض اجلانبية الناجتة �أحيانا ً عن ردة فعل اجل�سم
لأحد مكونات اللقاح لكن �آثارها ب�سيطة تختفي خالل فرتة وجيزة وبدون �أية
م�شاكل تذكر.
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التحصين

املناعة نوعان :مناعة طبيعية تولد مع االن�سان ،ومناعة مكت�سبة يح�صل
عليها الإن�سان ب�شكل تدريجي خالل مراحل خمتلفة من حياته عرب التح�صني
�أو التلقيح الذي يحمي من امليكروبات والأوبئة.

عناوين رئيسية

التحصين
1
2
3

املناعة هي القوة التي ت�ساعد الإن�سان على مقاومة
اجلراثيم ،وامليكروبات ،والأوبئة امل�سببة للمر�ض.
ت تعطى للطفل لتعزيز جهاز املناعة
اللقاحا 

الطبيعي وم�ساعدته على مقاومة الأمرا�ض.
تت�سبب اللقاحات ببع�ض الآثار اجلانبية الب�سيطة التي
قد ت�صيب الطفل نتيجة دخول جرثومة املر�ض �إليه
ب�شكل خمفف �أو ب�شكل ميت.
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5

للطفل.

التحصين

4

للأهل دور �أ�سا�سي يف تعزيز وتقوية جهاز املناعة

ت�ساعد الرزنامة الوطنية للتح�صني على التعرف �إىل

�أنواع اللقاحات الأ�سا�سية ومواعيد اجلرعات املطلوبة
لكل طفل ل�ضمان وقايته من الأمرا�ض.
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المعلومات الداعمة

التحصين
1

المناعة هي القوة التي تساعد اإلنسان على مقاومة

الجراثيم ،والميكروبات ،واألوبئة المحيطة المسببة للمرض.
يت�ضمن جهاز املناعة )1( :املناعة الطبيعية و ( )2املناعة املكت�سبة.
املناعة الطبيعية هي املناعة التي يكت�سبها الطفل عند الوالدة :كالطبقة اخلارجية
للجلد ،الأغ�شية املوجودة يف الأنف والفم والأذن� ،إفرازات اجل�سم مثل الدموع ،خاليا الدم
البي�ضاء.
حتد املناعة الطبيعية من �رضر امليكروبات التي ميكن �أن تدخل اجل�سم.
�إذا وُلد الإن�سان بجهاز مناعة �ضعيف يكون عر�ضة للموت من �أي عدوى ت�صيبه.
تدعم الر�ضاعة الطبيعية مقاومة الأطفال للأمرا�ض لأن حليب الأم يحتوي على
بع�ض الأج�سام امل�ضادة للجراثيم.
التغذية الكاملة املتوازنة للطفل ت�ساعد يف بناء جهاز املناعة وتقويته.
الراحة والنوم ت�ساعدان على تقوية جهاز املناعة الطبيعي للج�سم.
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المعلومات الداعمة

�إن املناعة الطبيعية ال تكفي وحدها للتغلب على الأمرا�ض ،وهنا احلاجة �إىل النوع الثاين من
املناعة �أي املناعة املكت�سبة.
يح�صل اجل�سم على املناعة املكت�سبة من خالل اللقاحات التي تعطى له ب�إنتظام وفق
جرعات دورية.
يولد الأطفال متمتعني ببع�ض املناعة الطبيعية التي ت�ؤمن بع�ض احلماية للمولود.
غري �أن املناعة الطبيعية ال تكفي وحدها حلماية الطفل من الإ�صابة بالأمرا�ض �إذا مل يتوفر
له التح�صني الالزم يف الوقت املنا�سب.
التحصين

2

اللقاحات تعطى للطفل لتعزيز جهاز المناعة الطبيعي

ومساعدته على مقاومة األمراض.
يعمل اللقاح على تقوية جهاز املناعة للطفل ومنعه من الإ�صابه ببع�ض �أمرا�ض الطفولة
مثل:
احل�صبة.
تت�سبب هذه الأمرا�ض بــ :
احل�صبة الأملانية.
• �إ�ضعاف اجل�سم.
االبو كعب.
• ترك �إعاقة لدى الطفل.
ال�شلل.
• وفاة الطفل �أحياناً.
االلتهاب الكبدي الوبائي وغريها.
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المعلومات الداعمة

التلقيح �رضوري لكل طفل حفاظا ً على �صحته ،فالوقاية خري من العالج.
يبد�أ التلقيح منذ ال�ساعات الأوىل لوالدة الطفل وي�ستمر خالل مراحل خمتلفة من
حياته( .اللقاح الأول الذي يعطى فور والدة الطفل ب�إ�رشاف طبيب الأطفال هو الريقان �أو
ال�صفرية ب )Hepatitis B -
يجب الإلتزام باملواعيد الواردة يف اجلدول الوطني للتح�صني بدقة ،فالتلقيح لي�س جمرد
	�إعطاء الطفل جرعة واحدة ولكن يجب �إ�ستكمال كافة اجلرعات التذكريية يف
مواعيدها لتحقيق الفائدة املرجوة.
	�إن عدم �إ�ستكمال التلقيح ي�ساوي عدم التلقيح.
بع�ض اللقاحات حتتاج �إىل جرعات داعمة بني الأعمار  4و � 5سنوات والأعمار  11و � 12سنة،
و� 18-12سنة.
توفر وزارة ال�صحة العامة اللقاحات جمانا ً يف امل�ستو�صفات واملراكز ال�صحية لأنها
�رضورية و�أ�سا�سية لكل طفل.

�إن تزويد الطفل بالأنواع الالزمة من اللقاحات ،ويف الوقت املنا�سب ،يعترب الطريق الأمثل
ل�ضمان �صحة �أف�ضل للطفل ووقايته من الإ�صابة باملر�ض.
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المعلومات الداعمة

تعزيز الجهاز المناعي وتحصين الجسم
• الطبقة الخارجية للجلد.
• إفرازات العرق.
• االغشية الموجودة في االنف والفم واالذن.
• إفرازات الجسم مثل الدموع.

التلقيح والتحصين.

• خاليا الدم البيضاء.
• الرضاعة الطبيعية.

المناعة
الطبيعية

التحصين

المناعة
المكتسبة

تقوية جهاز المناعة

ّ
المحصن
الجسم
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3

تتسبب اللقاحات ببعض اآلثار الجانبية البسيطة

التي قد تصيب الطفل نتيجة دخول جرثومة المرض إليه بشكل
مخفف أو بشكل ميت.
هناك معتقدات خاطئة �شائعة �أن التلقيح غري �رضوري وهو ال يقي من الأمرا�ض وقد ي�سبب
املر�ض �أو الوفاة ،غري �أن هذه املعتقدات ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،وفوائد التلقيح كثرية ال
ميكن ح�رصها.
يف الغالبية العظمى من احلاالت ال ت�سبب اللقاحات �آثارا ً جانبية �شديدة ولكن قد تظهر
بع�ض العوار�ض مثل:
احلرارة (قد تظهر بعد التلقيح بـ � 24أو � 48ساعة �أو حتى بعد � 5أيام كلقاح .)MMR
الأمل الب�سيط.
فقدان ال�شهية.
من املهم التعرف �إىل الآثار اجلانبية
تورم خفيف مكان اللقاح.
املتوقعة من اللقاح الذي �سيعطى
للطفل ملعرفة كيفية الت�رصف
طفح جلدي خفيف.
حينها وتفادي �أي �إرتباك �أو �إنزعاج.
النعا�س.
ر�شح �أو �سعال.
	�إ�سهال �أو غثيان خا�صة بعد لقاح احل�صبة  -احل�صبة الأملانية والأبو كعب.
ت�ضخم يف الغدد اللمفاوية يف العنق من الأمام و�/أو اخللف.
�إذا كان الطفل ي�شكو من �أي �أعرا�ض مثل احلرارة ،القئ ،الإ�سهال �أوال�سعال ،يجب
�إبالغ الطبيب قبل التلقيح.
يف حالة املر�ض ال�شديد ميكن ت�أجيل التلقيح ،ولي�س �إلغائه� ،إىل حني �شفاء الطفل
ولكن يجب عدم �إعتبار الأمرا�ض الب�سيطة وال�شائعة �أ�سبابا ً لت�أجيل التلقيح لأن
النتيجة لهذا ال�سلوك �ستكون حرمان الطفل من حماية هو ب�أم�س احلاجة �إليها.
يف حال مر�ض الطفل يرتك للطبيب وحده قرار �إعطاء اللقاح �أو ت�أجيله.
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المعلومات الداعمة

�إن اللقاح ال ي�سبب املر�ض بل يدفع اجل�سم ليك ّون �أج�ساما ً م�ضادة للمر�ض.

4

لألهل دور أساسي في تعزيز وتقوية جهاز

المناعة للطفل.

جتنب �سوء التغذية �أثناء احلمل.
الإبتعاد �أثناء احلمل عن م�صادر العدوى باملر�ض كالأطفال امل�صابني ب�أمرا�ض معدية مثل
احل�صبة الأملانية والغدة النكافية (�أبو كعب) ،وجدري املاء وغريها.
مراعاة العادات ال�صحية ال�سليمة يف تربية الطفل بعد الوالدة ومنها الإر�ضاع من
الثدي ،التغذية ال�سليمة ،والتلقيح يف املواعيد املحددة.
توفري اللقاحات الالزمة للطفل حتى �أثناء الر�ضاعة ،فالإر�ضاع من الثدي ال يتعار�ض مع
�أي من اللقاحات املو�صى بها للأطفال بل على العك�س �إن الر�ضاعة الطبيعية تزيد من
املناعة املكت�سبة �ضد بع�ض الأمرا�ض.
تزويد املر�أة املر�ضعة باللقاحات على �أنواعها ح�سب ما يرتئيه الطبيب.
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التحصين

على كل �أم �أن تعي �أن جزءا ً من مناعة طفلها طبيعي والآخر مكت�سب .وهذا يعني �أن العناية
بالطفل منذ احلمل يعزز �صحته بعد الوالدة وطوال مراحل منوه ،لذا على الأم �إتباع الإر�شادات
التالية:

5

تساعد الرزنامة الوطنية للتحصين على التعرف إلى

أنواع اللقاحات األساسية ومواعيد الجرعات المطلوبة لكل
طفل لضمان وقايته من األمراض.

عمر الطفل

نوع اللقاح

عند الوالدة

الصفيرة (ب) أو Hepatitis B

الجرعة
جرعة صفر

لقاح الشلل

جرعة 1

اللقاح الخماسي

جرعة 1

لقاح الشلل

جرعة 2

اللقاح الخماسي

جرعة 2

الشهر 9

الحصبة

جرعة 1

الشهر 12

حصبة ،نكاف ،حميراء أو MMR

جرعة 1

الشهر 2

الشهر 4

 12 - 10سنة
 18 - 16سنة

اللقاح الخماسي يحمي من:

ال�شاهوق ،اخلانوق ،الكزاز ،وه.
�إنفلونزا ب ،و�إلتهاب الكبد
الفريو�سي ب.
اللقاح الرباعي يحمي من  :

تذكير 2

ال�شاهوق ،اخلانوق ،والكزاز ،وه.
�إنفلونزا ب.

حصبة ،نكاف ،حميراء أو MMR

تذكير 2

اللقاح الثالثي يحمي من:

لقاح الشلل

تذكير 3

اللقاح الثنائي dt

تذكير 3

اللقاح الثنائي dt

تذكير 4

لقاح الشلل
 5 - 4سنوات

تعرف إلى اللقاحات

اللقاح الثالثي

ال�شاهوق ،اخلانوق ،والكزاز.
اللقاح الثنائي يحمي من:

اخلانوق والكزاز.

التح�صني �رضوري لإنقاذ حياة الأطفال ،كما �أنه و�سيلة غري مكلفة حلماية املجتمعات
ككل.

78

حقائق للحياة

المعلومات الداعمة

بالإ�ضافة �إىل اللقاحات املذكورة يف الرزنامة الوطنية للتلقيح والتي تو�صي
بها وزارة ال�صحة العامة ،تن�صح جمعية �أطباء الأطفال يف لبنان ب�إعطاء الطفل
عدد من اللقاحات الإ�ضافية املهمة منها :جدري املاء ،التيفوئيد� ،سحايا احلمى
ال�شوكية ( ،)Meningitis-C-Y-Wالريقان �أو ال�صفرية �أ ،املكور الرئوي
االجتياحي (التهاب ال�سحايا البكتريي وجترثم الدم) ،الإنفلونزا� ،إختبار ال�سل ()PPD test
على االقل مرة يف ال�سنة خالل اخلم�س �سنوات الأوىل من العمر ،ومرة كل �سنتني بعد
عمر خم�س �سنوات� ،أو عند اللزوم.
تعطى ال�سيدة احلامل لقاح الـ  Tetanusيف ال�شهر الرابع من احلمل.

التحصين

معتقدات وعادات خاطئة  وشائعة

التلقيح ال ي�سبب الأمرا�ض بل يقي الأطفال من الإ�صابة باملر�ض.
التلقيح ال يت�سبب بوفيات الأطفال بل هو �رضورة للنمو ال�سليم والوقاية من املر�ض.
فعالية وجودة اللقاحات املتوفرة يف مراكز الرعاية ال�صحية الأولية لي�ست �أقل من
فعالية اللقاحات املتوفرة يف العيادات اخلا�صة بل هي تتمتع مبوا�صفات عاملية ،ت�ؤدي
نف�س النتيجة ،بنف�س اجلودة ،وهي جمانية.

حقائق للحياة
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تغذية الطفل

دون الخمس سنوات
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تعترب التغذية ال�سليمة من �أهم املوا�ضيع التي ت�شغل بال كل �أم يف �أي بيئة
�أو جمتمع كانت ومهما كان م�ستواها العلمي �أو االجتماعي .فالتغذية لها
ت�أثري مبا�رش على النمو اجل�سدي والفكري للطفل.
الأطفال الذين يتغذون ب�شكل �صحيح هم �أكرث �صحة ،ون�شاطاً ،ومقاومة
للأمرا�ض ،وكذلك �أكرث قدرة على التع ّلم و�إكت�ساب املهارات فيما بعد.
�إن التغذية اجليدة �رضورية للجميع وب�شكل خا�ص ل�صحة الطفل وهو ينمو.
ميكن توفري التغذية اجليدة من خالل �إعطاء الطفل طعاما ً متنوعا ً يحتوي
على العنا�رص الغذائية الالزمة ،بكميات �صحيحة ،وح�سب حاجة اجل�سم.
تغذية الطفل
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عناوين رئيسية

تغذية الطفل
1
2

التغذية اجليدة �أ�سا�س ال�صحة ،و هي تبد�أ فى اخلم�س
�سنوات الأوىل من عمر الطفل.

ح�سن �إختيار الأم لأ�صناف الأطعمة ،وطريقة ومواعيد
تقدميها� ،أ�سا�سي ل�ضمان �سالمة الطفل ومنوه
ال�صحيح.
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�سوء التغذية هو �أحد الأ�سباب الرئي�سية للكثري من
الأمرا�ض اجل�سدية والنف�سية التي ت�صيب الأطفال.
للأهل دور �أ�سا�سي يف توفري الغذاء الالزم للطفل
و�ضمان منوه ال�سليم.

تغذية الطفل

حقائق للحياة

83

المعلومات الداعمة

تغذية الطفل
1

التغذية الجيدة أساس الصحة ،وهي تبدأ فى الخمس

سنوات األولى من عمر الطفل.
ال يوجد نوع واحد من الغذاء يحتوي على كل العنا�رص الأ�سا�سية التي يحتاجها ج�سم
الطفل.
لتحقيق التوازن الغذائى يجب �أن يحتوي غذاء الطفل على عن�رص واحد على الأقل من
املجموعات التالية:
الفواكه املهرو�سة مثل التفاح واملوز والإجا�ص والع�صري امل�صفى.
اخل�ضار امل�سلوقة ،امل�صفاة ،واملهرو�سة مثل اجلزر ،الكو�سا ،واللوبيا.
احلبوب :كالأرز املطحون والعد�س.
منتجات الألبان :مثل احلليب ،الألبان والأجبان.
الربوتينات :ت�شمل هذه املجموعة اللحوم احلمراء ،الأ�سماك ،الدواجن ،اللوبيا مثل العد�س
والفول.
الدهون والزيوت :هذه املجموعة �أ�سا�سية جدا ً للمحافظة على الوظائف اجل�سدية ولكن
يجب �إ�ستعمالها بحذر.
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المعلومات الداعمة

تكمن �أهمية التغذية ال�صحيحة يف ال�سنوات الأوىل من عمر الطفل يف �أنها ت�ؤمن:
الر�شد والنمو ال�سليم اجل�سدي والعقلي.
الوقاية من الأمرا�ض املختلفة.
�إكت�ساب الطفل للعادات الغذائية ال�سليمة.
كيفية �إ�ضافة �أنواع جديدة من الأطعمة �إىل غذاء الطفل بعد عمر ال�ستة �أ�شهر:
ميكن املبا�رشة ب�إعطاء الطفل اخل�ضار ،ثم الفاكهة ،ثم الدجاج ،ثم اللحم االحمر.
يجب �إدخال الأطعمة تدريجيا ً والبدء بنوع واحد.
�إن �إدخال النوع الثاين من الأطعمة �إىل غذاء الطفل ،يجب �أن يتم بعد فرتة � 5-3أيام من
�إدخال ال�صنف الأول ،وذلك ملراقبة �أي م�ضاعفات قد تنتج عن هذا النوع من الأطعمة
ومعرفتها.
ميكن املبا�رشة ب�إعطاء الطفل كمية قليلة ثم زيادتها تدريجيا ً يف الوجبات القادمة.
خالل اخلم�س �سنوات الأوىل من العمر ينمو الأطفال ب�رسعة ويكونون ن�شطني جداً ،ولذا
فهم يحتاجون اىل التغذية املنا�سبة التي توفر لهم �سبل النمو ال�سليم.

2

حسن إختيار األم ألصناف األطعمة ،وطريقة ومواعيد

تقديمها ،أساسي لضمان سالمة الطفل ونموه الصحيح.
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قبل عمر ال�ستة �أ�شهر ال حاجة للطفل لأي غذاء �إ�ضايف �إىل جانب حليب الأم (راجع ق�سم
الر�ضاعة الطبيعية).
بعد ال�ستة �أ�شهر ترافق الر�ضاعة من الثدي �إدخال الأطعمة على النظام الغذائي للطفل
ب�شكل يتنا�سب مع عمره .يف هذه احلالة ين�صح ب�إ�ستمرار �إر�ضاع الطفل حتى عمر
ال�سنتني.

المعلومات الداعمة

من عمر  6إلى  8أشهر

الإ�ستمرار ب�إر�ضاع الطفل مبعدل � 5إىل  6ر�ضعات يف اليوم.
املكملة مبعدل وجبتني �إىل ثالث وجبات من الأطعمة
تزداد حاجة الطفل �إىل الأغذية
ّ
التالية:
 الن�شويات (كالبطاطا والأرز) ،ثم احلبوب مثل :العد�س ،واحلم�ص ،والفا�صوليا وغريهااملطهية جيداً ،واملهرو�سة.
 الفواكه امل�صفاة �أو املهرو�سة (عدا احلم�ضيات). م�شتقات احلليب مثل :اللبنة واجلنب الطري غري اململح كم�صدر مهم للكال�سيوم.اللحمه اخلاليه من الدهون والدجاج وال�سمك املهرو�س كم�صدر للحديد والربوتني
والفيتامني «ب».
 �إ�ضافة قليل من زيت الزيتون خالل حت�ضري الوجبات.�إدخال �صفار البي�ض فقط بعد ال�شهر ال�ساد�س.

من عمر  9إلى  11شهر
ت�ستمر الأم ب�إر�ضاع طفلها مبعدل  5-4ر�ضعات .بالإ�ضافة �إىل الأطعمة التي بد�أ الطفل
بتناولها يف املرحلة ال�سابقة يتم:
�إدخال امل�أكوالت التي تتطلب امل�ضغ مثل م�شتقات القمح واخلبز املحم�ص.
�إدخال امل�أكوالت التي حتتوي على كافة �أنواع الفواكه واخل�ضار مقطعة بحجم
(اللقمة) ،مق�رشة ونيئة ويتم يف هذه املرحلة �إدخال ع�صري الربتقال.
�إعطاء الطفل �صفار البي�ض (حتى  3مرات يف الأ�سبوع) وال يعطى البيا�ض قبل بلوغ
الطفل عمر ال�سنة النه قد ي�سبب احل�سا�سية.
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من عمر  12شهرًا و ما فوق

يقل �إعتماد الطفل على الر�ضاعة كم�صدر للغذاء بحيث تقت�رص على ر�ضعة �أو ر�ضعتني
املكملة لتلبية حاجاته من الطاقة
يف النهار ،لهذا ينبغي ت�أمني جمموعة من الوجبات
ّ
واملغذيات كالآتي:
�إدخال احلليب وم�شتقاته والبي�ض الكامل.
�إدخال اللحوم بحجم (اللقمة).
�إدخال الع�سل.
عند بلوغ الطفل عامه الأول ي�صبح قادرا ً على م�شاركة العائلة يف امل�أكوالت املح�رضة
واخلفيفة.
ي�ستح�سن ف�صل القليل من الطعام يف طبق م�ستقل للطفل قبل �إ�ضافة التوابل
القوية.
من املهم ترك الطفل يحاول الأكل وحده على طاولة الطعام مع العائلة دون الرتكيز
على الأخطاء التي يقوم بها .ينبغي فقط ت�صحيح الأخطاء دون التعليق عليها فذلك
يعطي الطفل �شعورا ً بالثقة بالنف�س ،و�شعورا ً بامل�شاركة.

غذاء األطفال قبل سن المدرسة (من عمر سنة حتى  5سنوات)

ميكن للأهل �إعطاء �أطفالهم حليب قليل الد�سم بني عمر� 5-3سنوات.

تغذية الطفل

يحتاج الطفل دون ال�سنة اخلام�سة من عمره �إىل خم�س �أو �ست وجبات غذائية يف
اليوم.
تتميز هذه الفرتة بقدرة الطفل على احلركة وعلى �إ�ستخدام يديه لإلتقاط الأ�شياء
وو�ضعها يف فمه كما �أنه يبد�أ بامل�شي والتجول.
تبد�أ الأ�سنان بالظهور وتظهر قدرة الطفل على م�ضغ الأطعمة اجلامدة وت�صبح
معدته �أكرث قدرة على ه�ضمها و�إمت�صا�صها.
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المعلومات الداعمة

مع هذه التغريات ميكن �إدخال �أطعمة جديدة �إىل غذاء الطفل لتمرين �أ�سنانه على
امل�ضغ .طعام العائلة هو خري ما يبد�أ به مع املحافظة على �إعطائه � 3-2أكواب من
احلليب يومياً.
من املفيد تعليم الطفل العادات الغذائية ال�صحيحة�.إن �أهم عن�رص يف الغذاء اليومي
هو وجبة الفطور ،فهي تز ّود الطفل بثلث حاجاته اليومية من املغذيات تقريبا ً ومتده
بالطاقة الالزمة حلركته على �أن ال تخلو من احلليب.
الرتكيز على اخل�ضار والفاكهة لتقوية جهاز املناعة.
�إن �رشب ال�شاي مع الأكل مينع �إمت�صا�ص احلديد املوجود يف الطعام ،هذا �إىل جانب كون
ال�شاي عن�رص من ّبه اليحتاجه الطفل .يف حال ال�رضورة يعطى ال�شاي بعد الوجبة
ب�ساعتني حيث يكون اجل�سم قد �إمت�ص احلديد.
تنخف�ض �شهية الأطفال يف هذه الفرتة لأن �رسعة النمو تبد�أ بالإنخفا�ض ومع ذلك تزداد
حاجة الطفل قليال ً للطعام.
يرافق هذه الفرتة �سلوكيات غذائية خمتلفة مثل �إ�رصار الأطفال على تناول �أطعمة
كانوا يتناولونها �سابقاً .ي�ستح�سن يف هذه احلالة الت�رصف مبرونة ،فال يجرب الطفل على
االكل بل يعترب هذا الو�ضع فرتة عابرة يف حياة الطفل يحاول خاللها �إثبات �إ�ستقالليته
و�شخ�صيته.

تعليمات خاصة بإدخال األطعمة الجامدة:

 يجب جتنب امل�أكوالت التي ميكن �أن ت�سبب �إختناقا ً للطفل مثل اجلوز والبزوراتو�رشائح البطاطا املقلية وامل�أكوالت ال�صلبة االخرى.
 يجب جتنب �إدخال الطحني وم�شتقاته ،واللحوم ،والدجاج قبل عمر �ستة �أ�شهر لأنالطفل غري قادر على ه�ضمها قبل هذه املرحلة.
 يجب جتنب �إدخال حليب البقر �إىل ما بعد عمر ال�سنة لأنه ي�سبب �ضغطا ً كبريا ًعلى كليتي الطفل.
 -يجب جتنب �إطعام الطفل اللحوم النيئة.
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3

سوء التغذية هو أحد األسباب الرئيسية للكثير من

األمراض الجسدية والنفسية التي تصيب األطفال.
�سوء التغذية يعني تغذية الطفل غري الكافية و�/أو غري املنا�سبة.
من �أ�سباب �سوء التغذية:
عدم ح�صول الطفل على القدر الكايف من الغذاء.
عدم ح�صول الطفل على النوعية الالزمة من الغذاء.
ع�رس اله�ضم.
�سوء االمت�صا�ص.
نق�ص الفيتامني يف النظام الغذائي (�إن تناول نوع واحد من الفيتامينات غري كاف وي�ؤدي
�إىل الإ�صابة ب�سوء التغذية).

الغذاء ال�صحي هو الغذاء املتوازن الذي يحتوي على كافة العنا�رص الغذائية الالزمة
ل�ضمان �صحة اجل�سم.
حقائق للحياة
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ت�سبب �سوء التغذية:
الإم�ساك ب�سبب عدم �أكل االلياف الكافية �أو قلة �رشب ال�سوائل.
الإ�سهال ب�سبب عدم �إكتمال منو الأمعاء �أو ب�سبب �أخذ كمية زائدة من ال�سكريات.
فقر الدم الناجت من نق�ص احلديد.
ت�أخر النمو.
ال�سمنة (قبل �أن تقرر �أن طفلك نحيف �أو ناق�ص الوزن ،يجب مقارنة وزنه باملعدالت
الطبيعية لعمره) (راجع ق�سم منو الطفل).
زيادة الإلتهابات ب�سبب �ضعف املناعة.
ت�سو�س اال�سنان.
ه�شا�شة العظام.
ت�أخر يف تطور املهارات املختلفة.
وفيات الأطفال.

المعلومات الداعمة

4

لألهل دور أساسي في توفير الغذاء الالزم للطفل

وضمان نموه السليم.
الأم والأب هما املثل الأعلى لأطفالهم ،لذلك على الوالدين:
الإلتزام بقواعد غذائية منتظمة وتناول الوجبات الغذائية مع �أطفالهم يف �أوقات ثابتة.
تزويد الطفل دون اخلم�س �سنوات ب  6-4وجبات غذائية يومياً.
�إتباع العادات الغذائية ال�صحية (نوعية الأطعمة،كمياتها� ،أ�صنافها ،مواعيدها).
�رشاء الأغذية ال�صحية مثل اخل�رضوات والفاكهة واحلبوب.
احلد من �أكل احللويات والوجبات الد�سمة ،خا�صة يف امل�ساء.
عدم الإفراط يف تناول احللويات والدهون لأنها ت�سبب ال�سمنة وت�سو�س الأ�سنان و�أمرا�ض
�سوء التغذية.
جتنب زيادة كمية امللح وال�سكر يف الطعام.
الإكثار من �رشب املاء واحلليب والإمتناع عن تناول امل�رشوبات الغازية املحتوية على الكافيني
وال�سكر.
طهي وحفظ الطعام بالطرق ال�صحيحة للمحافظة على قيمته الغذائية والإ�ستفادة
الكاملة منه.
غ�سل اليدين باملاء وال�صابون قبل املبا�رشة بتح�ضري الطعام للأطفال.
غ�سل الفاكهة واخل�ضار جيدا ً قبل تقدميها للطفل (راجع ق�سم النظافة ال�شخ�صية
و�سالمة الطعام).
ال يجوز مقارنة وزن الطفل بغريه من الأطفال (راجع ق�سم منو الطفل).

يجب ت�شجيع الطفل املري�ض على الأكل وال�رشب ،وعندما ي�شفى من مر�ضه يجب تقدمي
وجبات غذائية �إ�ضافية لكي يتمكن من تعوي�ض الوزن الذي خ�رسه �أثناء املر�ض.
ال يعترب الطفل معافى �إال عندما ي�ستعيد وزنه الذي خ�رسه �أثناء املر�ض.
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املغ�ص عند الأطفال!!
يحدث املغ�ص عادة للأطفال ما بني عمر الع�رشين يوما ً والأربعة �أ�شهر وت�ستمر نوبة املغ�ص
من ع�رشة دقائق حتى ال�ساعة �أحياناً .ال�سبب املبا�رش للمغ�ص غري معروف متاما ً ولكن من
�أ�سبابه:
وجود غازات يف �أمعاء الطفل.
و�ضع الطفل حللمة الأم بفمه لي�س بهدف الر�ضاعة بل بهدف اللعب بها ويدخل الهواء
اىل معدة الطفل وي�سبب له غازات ت�ؤدي اىل املغ�ص.
�إدخال نوع جديد من �أنواع الأطعمة ملعدة الطفل.
للتخفيف من م�شاكل املغ�ص ميكن �إتباع بع�ض الن�صائح التالية:
القيام بتج�ش�أة الطفل بعد كل ر�ضعة لإخراج الهواء من معدته خا�صة �إذا كان ير�ضع
بالزجاجة.
�إمتناع الأم عن تناول الأطعمة التي قد ت�سبب يف حدوث املغ�ص ومنها حليب البقر ،الفول،
احلم�ص ،الفالفل ،الفا�صوليا ،ال�شوكوال ،الب�صل ،و�أكرث انواع البقوليات.
و�ضع الطفل على بطنه عند �شعوره باملغ�ص.
و�ضع الطفل يف مغط�س من املاء الدافىء ملدة ربع �ساعة.
�إعطاء الطفل (الكراوية ،اليان�سون ،النعناع) لأنها ت�ساعد على تهدئة املعدة والطفل.

معتقدات وعادات خاطئة وشائعة

حقائق للحياة

تغذية الطفل

 تعتقد بع�ض الأمهات نتيجة ت�أثرهن بالدعاية والإعالن �أن للأطعمة اجلاهزة قيمةغذائية �أكرب من الأطعمة املح�رضة يف املنزل ،فيما الأطعمة املح�رضة يف املنزل �أنظف
و�أ�سلم �إذا روعيت النظافة عند التح�ضري.
 يعتقد الأهل �أن احلليب الكامل الد�سم هو �أف�ضل للأطفال وال�صحيح هو عك�س ذلك،حيث ت�شري الدرا�سات �أن �إ�ستهالك الأطفال ملنتجات احلليب الكاملة الد�سم جتعلهم
معر�ضني لل�سمنة� ،إرتفاع م�ستوى الكول�سرتول والدهنيات يف الدم ،ت�ص ّلب وت�ض ّيق
ال�رشايني .ين�صح ب�إ�ستبدال منتجات احلليب الد�سمة مبنتجات حليب خمف�ضة الد�سم
عندما يبلغ الطفل عمر ال�سنتني وذلك حفاظا ً على �صحة �رشايينه وعلى ر�شاقته.
 يعمد بع�ض الأهل �إىل الإكثار من �إطعام �أطفالهم ظنا ً منهم �أن ذلك يحميهم من�سوء التغذية فيما تت�سبب هذه العادة ب�إ�صابة الأطفال بال�سمنة.
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الوقاية من اإلسهاالت الحادة

يتعر�ض النا�س يف خمتلف الأعمار للإ�صابة بالإ�سهال� ،إال �أن الإ�سهال يكون
�أ�شد خطرا ً على الأطفال ال�صغار ممن هم دون اخلام�سة.
يعترب الإ�سهال من �أكرث الأمرا�ض �شيوعا ً ،كما �أنه من الأ�سباب الرئي�سية
لوفيات الأطفال لأنه ي�سبب التجفاف و�سوء التغذية.
�إن تعر�ض الطفل للإ�سهال املتكرر ،وما ينتج عنه من �سوء التغذية ،تنهك
الطفل وت�ضعف مقاومته فال يعود قادرا ً على تعوي�ض ما خ�رسه ج�سمه من
مواد غذائية �رضورية ،و�سوائل و�أمالح ،وهكذا تتدهور �صحته ويتعرث منوه.
ميكن اللجوء �إىل و�سائل ب�سيطة ملعاجلة الإ�سهال والتجفاف وحماية حياة
الأطفال ووقايتهم من �أ�رضار وخماطر �سوء التغذية.

حقائق للحياة
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عناوين رئيسية

الوقاية من
اإلسهاالت الحادة
1
2
3

94

حتول الرباز املتما�سك �إىل �سائل مائي والتربز لأكرث من
ّ
ثالث مرات يوميا ً ينب�ؤ بالإ�صابة بالإ�سهال.
التعرف �إىل �سبل الوقاية �رضوري لتفادي الإ�صابة
بالإ�سهال.

الإ�ستمرار بتغذية الطفل امل�صاب بالإ�سهال ي�ساعده
على ال�شفاء ال�رسيع.

حقائق للحياة

الوقاية من اإلسهاالت الحادة

4
5

التعرف �إىل الطرق الأ�سا�سية ملعاجلة الإ�سهال ي�ساعد
الأم على التعامل مع املر�ض.

مراجعة الطبيب �رضورية عند �إ�ستمرار الإ�صابة
بالإ�سهال وظهور بع�ض العوار�ض املر�ضية.

حقائق للحياة
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المعلومات الداعمة

الوقاية من
اإلسهاالت الحادة
1

ّ
تحول البراز المتماسك إلى سائل مائي والتبرز ألكثر من

ثالث مرات يوميًا ينبؤ باإلصابة باإلسهال.
الإ�سهال هو حالة مر�ضية تظهر حني يتح ّول الرباز املتما�سك �إىل براز �سائل �أو مائي ،ويكون
التربز ثالث مرات �أو �أكرث يف اليوم الواحد.
يكرث الإ�سهال غالبا ً بني الأطفال يف �سن � 6أ�شهر �إىل عامني ،ولكنه �أي�ضا ً �شائع بني الأطفال
دون � 6أ�شهر �إذا كانوا ير�ضعون عن طريق زجاجات الإر�ضاع بدال ً من حليب الأم.
يحدث الإ�سهال نتيجة دخول الفريو�سات ،اجلراثيم ،والطفيليات �إىل ج�سم الإن�سان من
خالل:
 املاء� ،أو الطعام� ،أو الأيدي امللوثة. احلليب املل ّوث. �أدوات الطعام امللوثة. الذباب والأو�ساخ املرتاكمة. زجاجات الإر�ضاع الغري نظيفة. -اجلراثيم التي ت�سببها النفايات املنت�رشة يف املحيط.
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المعلومات الداعمة

ي�ؤدي الإ�سهال �إىل اجلفاف �أي الن�شفان للج�سم وقد ي�سبب �سوء التغذية والوفاة.

2

التعرّف إلى سبل الوقاية ضروري لتفادي اإلصابة

باإلسهال.
كيف ميكن الوقاية من الإ�صابة بالإ�سهال ؟
غ�سل اليدين باملاء وال�صابون:
 قبل تناول الأطعمة. بعد �إ�ستعمال احلمام. قبل �إعداد الطعام وتناوله. بعد غيار ّاحلفا�ض للطفل.
�إن الأو�ساخ العالقة على اليدين قد تنتقل �إىل اجل�سم عرب الفم �أو الطعام.
املحافظة على نظافة الطعام قبل تناوله نيئاً ،مطبوخاً ،وعند حفظه:
 غ�سل جميع الفواكه واخل�ضار باملاء وال�صابون خا�صة تلك التي ت�ؤكل بق�رشها. الت�أكد �أن الطعام قد طهي جيدا ً خا�صة اللحوم والدجاج. ت�سخني الطعام الباقي من الوجبات ال�سابقة جيدا ً قبل تناوله.حفظ الطعام يف وعاء مغطى ويف مكان بارد (الرباد) لتجنب �إف�ساده.
 املحافظة على نظافة املطبخ والأواين التي ت�ستخدم للطبخ. التخل�ص من ف�ضالت الطعام لأنها جتذب الذباب واحل�رشات واجلرذان. الت�أكد من �صالحية الطعام واملواد املعل ّبة قبل تناولها.حقائق للحياة
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الوقاية من اإلسهاالت الحادة

�إن اجلراثيم والفريو�سات تدخل املعدة عن طريق الفم وتخرج مع الرباز ،تكرث الإ�صابات عندما
تنتقل اجلراثيم من ج�سم �شخ�ص م�صاب �إىل ج�سم �شخ�ص �آخر �سليم.

المعلومات الداعمة

املحافظة على نظافة الطفل:
 غ�سل وجه الطفل باملاء وال�صابون على الأقل مرة واحدة يف اليوم. غ�سل يدي الطفل ب�شكل متكرر باملاء وال�صابون وخا�صة قبل تناول الطعام.�إ�ستخدام املياه النظيفة واملعقمة لل�رشب وحت�ضري الطعام.
التخل�ص من النفايات واحل�رشات بالطرق املنا�سبة.
الت�أكد من نظافة املراحي�ض ملنع تراكم اجلراثيم الناقلة للأمرا�ض.

3

اإلستمرار بتغذية الطفل المصاب باإلسهال يساعده

على الشفاء السريع.
من ال�رضوري الإ�ستمرار ب�إر�ضاع الطفل من الثدي فالر�ضاعة الطبيعية:
 تغذي. تع ّو�ض عن ال�سوائل التي خ�رسها اجل�سم. تق�صرّ مدة الإ�سهال.�إذا كان الطفل يتغذى من احلليب املجفف يجب الإ�ستمرار ب�إعطائه احلليب كاملعتاد.
ميكن للطفل �أثناء �إ�صابته بالإ�سهال تناول الأغذية املهرو�سة واملطبوخة مثل ال�سمك،
اخل�ضار واملوز.
التوقف عن تغذية الطفل �أثناء �إ�صابته بالإ�سهال ال يوقف الإ�سهال بل يع ّر�ض الطفل
ملخاطر التجفاف و�سوء التغذية.
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المعلومات الداعمة

�إن الطفل امل�صاب بالإ�سهال بحاجة �إىل كمية �أكرب من ال�سوائل ملنع التجفاف.

4

التعرّف إلى الطرق األساسية لمعالجة اإلسهال يساعد

األم على التعامل مع المرض.
طرق معـاجلـة الإ�سهـال:
تزويد امل�صاب بالكثري من ال�سوائل لتعوي�ض ما خ�رسه اجل�سم من املاء ،من ال�سوائل املفيدة:
ماء االرز� ،شوربة اجلزر ،املاء النظيف ،حليب الأم ،ال�شاي اخلفيف الغري حملى.
تزويد الطفل الر�ضيع بر�ضعة �إ�ضافية من حليب الأم.
الإ�ستمرار بتغذية الطفل بالأطعمة ال�سهلة اله�ضم مثل املوز ،اجلزر والتفاح املهرو�س.
جتنب الأطعمة الغنية بالألياف مثل ق�رش الفاكهه ،اخل�ضار اخل�شنة ،احلبوب الكاملة.
تزويد امل�صاب ب�رشاب معاجلة الإ�سهال:
� .1إ�ستخدام الأكيا�س اجلاهزة:
 يذوب يف ليرت من املاء (� 5أكواب ماء كبرية) حمتويات الكي�س اجلاهز. يغطى الوعاء ويحفظ يف لرباد. ال يع ّد �رشاب معاجلة الإ�سهال �صاحلا ً بعد م�ضي � 24ساعة على حت�ضريه.� .2إ�ستخدام مواد ميكن حت�ضريها يف املنزل:
 يذوب يف ليرت من املاء (� 5أكواب ماء كبرية)  8مالعق �صغرية مم�سوحة من ال�سكر معملعقة �صغرية مم�سوحة من امللح.
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الوقاية من اإلسهاالت الحادة

من ال�رضوري الإ�ستمرار ب�إعطاء الطفل ال�سوائل مثل ال�شاي ،الليمونا�ضة واللنب املخفف
حتى توقف الإ�سهال.

المعلومات الداعمة

طريقة �إعطاء ال�رشاب
يعطى امل�صاب ال�سوائل على جرعات �صغرية ومتكررة ،يف حال التقي ؤ� تخفف الكمية
وي�ستعان ،بناء لإر�شادات الطبيب ،بالأدوية �أو بال�سوائل عن طريق امل�صل.
العمر

كمية الشراب التي يجب إعطاؤها بعد كل براز

حتى نهاية الشهر السادس

 500ملل = ربع كوب

حتى العام األول

 100ملل = نصف كوب

بعد العام األول

 200ملل = كوب

5

تصبح مراجعة الطبيب ضرورية عند إستمرار اإلصابة

باإلسهال وظهور بعض العوارض المرضية.
من ال�رضوري مراجعة املركز ال�صحي �أو الطبيب يف حال:
�إ�ستمرار الإ�سهال لأكرث من يومني.
وجود دم يف الرباز.
ظهور احلرارة.
التقي�ؤ ب�إ�ستمرار.
		
العط�ش ال�شديد.
قلة القابلية لتناول الطعام وال�رشاب.
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الحوادث المنزلية
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�إن حوادث الأطفال غري املتعمدة تقع يف املنزل ،يف احل�ضانة ،يف املدر�سة� ،أثناء
اللهو والتنقل ،فت�سبب لهم الإ�صابات املتنوعة �أو حتى املوت.
من ال�رضوري التنبه �إىل الأمور اليومية الب�سيطة التي جتنب العديد من احلوادث،
وجتنب الأطفال الإ�صابات وما يرافقها من �آالم ومعاناة لهم ولعائالتهم.
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الحوادث المنزلية

مع منو الطفل و�إزدياد حركته تزداد ن�سبة تعر�ضه للمخاطر .قد يرجع �سبب
وقوع احلوادث �إىل �أ�سباب مق�صودة نتيجة تعمد �إحلاق الأذى بالطفل ،و�إىل
�أ�سباب غري مق�صودة وهي حوادث ميكن تفاديها ولكنها غالبا ً ما حت�صل،
ب�سبب جهل �أو �إهمال امل�س�ؤول عن الطفل ورعايته.

عناوين رئيسية

الحوادث المنزلية
1
2
3

حتدث احلروق نتيجة لعوامل متعددة منها الإهمال،

�سوء �إ�ستعمال الأجهزة� ،أو عدم مراقبة الأطفال.

يتعر�ض الأطفال للجروح يف املنزل وخارجه لأ�سباب
متعددة منها الإهمال وعدم الإنتباه.

يحدث الإختناق عند �إن�سداد ممر التنف�س يف الق�صبة
الهوائية �أو احللق م�سببا ً فقدان الوعي �أحياناً� ،أو حتى
الوفاة.

4

104

�إتباع الإجراءات الوقائية ي�ساعد يف التخفيف من
حوادث ال�سقوط.
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5

يحدث الغرق عندما مينع املاء �أو �أي �سائل �آخر الهواء
مما يعيق التنف�س والدورة الدموية.

6
7

التعامل مع الكهرباء بحذر ي�ساعد يف تفادي الأخطار
التي ميكن �أن تنتج عنها.

ينتج الت�سمم عن بلع مواد �سامة مثل املواد
الكيمائية� ،أو تناول كمية كبرية من الأدوية.
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الحوادث المنزلية

من الدخول �إىل �صدر الإن�سان عن طريق الفم والأنف

المعلومات الداعمة

الحوادث المنزلية

1

تحدث الحروق نتيجة لعوامل متعددة منها اإلهمال،

سوء إستعمال األجهزة  ،أو عدم مراقبة األطفال.
من �أهم �أ�سباب احلروق:
الإحرتاق بالنار� :أعواد الكربيت ،ثقاب ال�سجائر ،ال�شمع ،الغاز ،الفحم ،املدف�أة ،الألعاب
النارية.
الإحرتاق بالأج�سام ال�ساخنة :املكواة ،الطناجر ،الفرن والغاز ،ال�سخّ ان.
الإحرتاق بال�سوائل ال�ساخنة:املاء ،ال�شاي ،القهوة ،احلليب ،الزيت.
الإحرتاق باملواد الكيماوية :مواد التنظيف ،الفال�ش ،الكلورك�س وغريها.
الإحرتاق باملواد النفطية :البنزين ،الكاز ،املازوت.
الإحرتاق ب�أ�شعة ال�شم�س.
�أنواع احلروق:
ميكن تق�سيم احلروق اىل ثالث درجات �سطحية ومتو�سطة و�شديدة.
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المعلومات الداعمة

درجة الحرق

المشاكل التي يسببها

حروق الدرجة األولى

تسبب إحمرار الجلد وورم خفيف

(سطحية)

مع شعور باأللم الموضعي.

العالج
وضع المنطقة المصابة تحت الماء البارد لمدة عشر
دقائق.
يدهن مكان الحرق بمرهم للحروق.
وضع المنطقة المصابة تحت الماء

حروق الدرجة الثانية
(متوسطة)

تؤدي إلى ظهور فقاقيع مع
ورم ظاهر وشعور بألم شديد
مع إحمرار خفي.

البارد لمدة عشر دقائق.
تجنب فتح الفقاقيع.
دهن مكان الحرق بمرهم للحروق.
تضميد الحرق بضماد نظيف.
نقل المصاب إلى أقرب صيدلية أو مركز صحي.

وصول الحرق إلى طبقة اللحم

وضع المصاب تحت الماء لمدة عشر دقائق.

حروق الدرجة الثالثة

اإلحساس باأللم في المنطقة

(شديدة)

المحترقة نتيجة تلف األعضاء

إعطاء المصاب بعض السوائل ونقله إلى أقرب

الحسية وقد يبدو منظر الجلد

مستشفى.

محروقا وأسود.

إعطاء المصاب جرعات من الماء أو أي مشروب آخر.

للوقاية من خماطر احلريق يحب:
�إتخاذ خطوات ال�سالمة العامة التي ت�ساعد يف وقاية املنزل والأطفال من �أخطار احلرائق.
توفري طفاية للحريق يف املنزل ،ومعرفة كيفية �إ�ستخدامها عند ال�رضورة.
توفري مرهم معاجلة احلروق ،وعلبة للإ�سعافات الأولية يف كل منزل.
احلذر من �سوء �إ�ستخدام �أو خلط مواد التنظيف يف املنزل مثل الفال�ش والكلوروك�س.

لطلب امل�ساعدة ميكن الإت�صال بالأطفائية على الرقم 175
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الحوادث المنزلية

أو العظم وفيه يفقد المصاب

تجنب نزع ثياب المصاب.
لف المصاب بغطاء نظيف.

المعلومات الداعمة

2

يتعرض األطفال للجروح في المنزل وخارجه ألسباب

متعددة منها اإلهمال وعدم اإلنتباه.
�أغلب احلوادث التي تقع للطفل تكون يف غرفة اجللو�س �أو املطبخ خا�صة يف امل�ساء� ،أثناء �إعداد
وجبات الطعام� ،أو بعدها حني تكون الأم من�شغلة بالتنظيف �أو الطبخ.
الألعاب القابلة للك�رس قد تت�سبب باجلروح للطفل �أثناء اللعب.
الأواين الزجاجية واملواد القابلة للك�رس ،قد تعر�ض الطفل للخطر يف حال عدم و�ضعها
بعيدا ً عن متناول يديه.
املق�صات ،وال�سكاكني ،وال�شوك وعدة احلالقة ،قد جتذب الطفل للعب بها يف حال عدم
و�ضعها يف �أدراج غري مغلقة.
امل�شاكل الناجتة عن اال�صابة باجلروح:
حدوث نزيف كبري للدم.
حدوث قطع يف �أحد الأع�صاب �أو ال�رشايني� ،أو الأع�ضاء.
جتمع اجلراثيم على اجلرح فيلتهب ،خا�صة �إذا �أ�سيء التعامل مع اجلرح.
لتجنب �إلتهاب اجلروح من ال�رضوري:
غ�سل اليدين قبل تنظيف اجلروح ملنع �إنتقال اجلراثيم �إليها من الأيدي امللوثة.
تغطية اجلرح بال�شا�ش املعقم حلماية مكان اجلرح من اجلراثيم.
تطهري اجلرح ب�إ�ستخدام املواد املطهرة كالبيتنادين والأوك�سيجني ولي�س ال�سبريتو.
�إعادة ت�ضميد اجلرح كل � 48ساعة.
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�إ�ست�شارة الطبيب �إذا مل ي�ستجب اجلرح للعالج� ،أو يف حال ظهور �أي تورم� ،إحمرار� ،إح�سا�س
باحلرارة ،ر�شح من اجلرح.
�إ�ست�شارة الطبيب ملعرفة مدى احلاجة لأخذ �أي لقاح �أو �إبرة م�ضادة.

3

يحدث اإلختناق عند إنسداد ممر التنفس في

القصبة الهوائية أو الحلق مسببًا فقدان الوعي أحيانًا،
أو حتى الوفاة.

م�سببات الإختناق:
ترك املك�رسات والأج�سام ال�صلبة كالدبابي�س والأزرار يف متناول الطفل ،خا�صة الأطفال
دون الرابعة من العمر ،قد يدفع الطفل لو�ضعها يف فمه.
و�ضع �أي نوع من احلبوب (حم�ص ،فول ،فا�صوليا) يف متناول الطفل قد يدفعه للعب بها
حماوال ً �إبتالعها �أو و�ضعها يف �أذنيه.
ترك الطفل يلعب مبفرده ب�ألعاب حتتوي على قطع �صغرية احلجم قد تدفعه لو�ضعها يف
فمه.
نوم الطفل وزجاجة الر�ضاعة يف فمه.
ترك الأ�سالك �أو احلبال يف متناول الأطفال مما يدفعهم للعب بها ّ
ولفها حول �أعناقهم.
عدم الإنتباه لأنواع الأطعمة التي ي�أكلها الطفل ،ولطريقة م�ضغها جيدا ً قبل بلعها.
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يحدث الإختناق نتيجة دخول ج�سم غريب �إىل اجلهاز التنف�سي العلوي ،مما قد ي�ؤدي �إىل توقف
جزئي �أو كلي ملرور الهواء �إىل الرئتني ،وعدم و�صول الأوك�سجني للـدم ومنه �إىل املخ.

المعلومات الداعمة

ترك الأطفال مبفردهم قرب الرباد ،واخلزائن ،والغ�ساالت الفارغة �أو غري امل�ستعملة ،قد
يدفعهم للدخول �إليها ،وقد ويختنقون داخلها.
�أنواع الإختناق
�إن�سداد جزئي :يف امل�سالك الهوائية بحيث متر كمية قليلة من الأوك�سجني .وميكن معرفة
ذلك من خالل �صعوبة تنف�س امل�صاب وتغري ال�صوت �أثناء الكالم «البحة».
�إن�سداد كلي :هو �إن�سداد جمرى الهواء بالكامل بحيث ي�ؤدي �إىل توقف مرور الأوك�سيجني
�إىل الرئتني ،وميكن معرفة ذلك من خالل عدم مقدرة امل�صاب على التنف�س والكالم ،وميل
لون امل�صاب �إىل الإزرقاق.
يف حال بد�أ امل�صاب بال�سعال نتيجة دخول عائق �إىل املجاري التنف�سية ال داعي للخوف
يجب ترك امل�صاب ي�سعل حتى يتخل�ص من العائق.
يف حال مل يخرج العائق امل�سبب للإختناق من فم امل�صاب يجب نقل امل�صاب �إىل
امل�ست�شفى.
توقف و�صول الهواء لأكرث من  4دقائق �إىل املخ ي�ؤدي �إىل خلل املخ و�إ�صابته.
على كل �إن�سان التدرب على �إجراء التنف�س ال�صناعي ،فقد ي�ضطر لإنقاذ حياة م�صاب.
يف حالة توقف التنف�س ال يعي�ش امل�صاب �أكرث من  6 -4دقائق وكلما كان الإ�سعاف �أ�رسع
كلما ّ
قل التلف يف �أن�سجة املخ ب�سبب نق�ص الأوك�سجني.
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4

إتباع اإلجراءات الوقائية يساعد في التخفيف من

حوادث السقوط.
ت�شكل حوادث ال�سقوط داخل املنزل الن�سبة الأعلى من احلوادث امل�سببة لوفيات الأطفال �أو
�إ�صابتهم بالك�سور والر�ضو�ض خا�صة يف �سن الطفولة ( %38من احلوادث يف لبنان).
غالبا ً ما تقع هذه احلوادث نتيجة لعدم الإهتمام والإهمال� ،أو ب�سبب �إن�شغال الأم والأب معاً.

ترك الطفل دون مراقبة يف الطوابق العليا من املنزل ويف الأماكن املرتفعة �أو على
ال�رشفات.
يعر�ض الطفل للوقوع والإ�صابة باجلروح.
ترك ال�سالمل وال�رشفات دون حواجز واقية مما قد
ّ
ترك الأثاث قرب نافذة مفتوحة قد تدفع الطفل للن�سلق عليها ،مما قد ي�سبب �سقوطه
من النافذة.
ترك ال�سوائل على الأر�ض قد ي�سبب الإنزالق.
امل�شاكل الناجتة من حوادث ال�سقوط:
نزيف املخ ،خا�صة �إذا كان ال�سقوط على الر�أ�س ،وال يجب التهاون �إذا مل يظهر النزيف
خارجياً ،فمن املحتمل �أن يكون النزف داخلياً.
ك�سور العظام.
متزق الع�ضالت.
�إلتواء املف�صل.
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تنتج �أكرث �أ�سباب حوادث ال�سقوط عن:

المعلومات الداعمة

بع�ض خطوات التعامل مع حوادث ال�سقوط:
عند الإ�صابة بالك�سور الناجتة عن ال�سقوط يجب عدم حتريك الع�ضو امل�صاب ،وتركه
بالو�ضع الذي هو عليه ،والإت�صال بالإ�سعاف.
عند الإ�صابة بالفك�ش �أو الإلتواء يجب و�ضع كمادات ماء باردة �أو قطعة ثلج عليها ملدة
 15دقيقة لتخفيف الأمل واحلد من ح�صول النزيف (حتت اجللد) �أو التورم ،يجب الإنتظار ربع
�ساعة ثم و�ضع الكمادات من جديد �إذا لزم الأمر ،الإت�صال بالإ�سعاف �أو الطبيب (ال يو�ضع
الثلج مبا�رشة على اجللد بل على قطعة من القما�ش تف�صل بني الثلج واجللد).
يف حال �إ�صابات الر�أ�س:
�أ .ميدد امل�صاب على ظهره يف حال كان واعياً.
ب .ميدد امل�صاب على جنبه يف حال كان غائبا ً عن الوعي خوفا ً من �إرتخاء ع�ضلة الل�سان
والإختناق �إذا كان ممدا ً على الظهر.
ج .الإت�صال بالإ�سعاف �أو الطبيب.

5

يحدث الغرق عندما يمنع الماء أو أي سائل آخر الهواء

من الدخول إلى صدر اإلنسان عن طريق الفم واألنف مما
يعيق التنفس والدورة الدموية.
من �أ�سباب الغرق:
ترك الأطفال مبفردهم قرب خ ّزانات املاء املك�شوفة.
ترك الطفل ولو للحظات يف مغط�س الإ�ستحمام.
ترك الأطفال يلعبون قرب برك املياه والأنهار.

112

حقائق للحياة

المعلومات الداعمة

الأطفال هم الأكرث تعر�ضا للغرق لأنهم :
 ال ي�ستطيعون حتديد عمق املياه. ال ي�ستطيعون ال�سباحة. لي�سوا بالقوة الكافية التي ّمتكنهم من اخلروج من املواقف ال�صعبة.

6

التعامل مع الكهرباء بحذر يساعد في تفادي األخطار

التي يمكن أن تنتج عنها.

يف حال الإ�صابة بالتيار الكهربائي:
ال تلم�س ال�شخ�ص امل�صاب قبل قطع التيار (قطع التيار م�ستعينا ً بع�صا خ�شبية).
يف حال �إنقطاع تنف�س ونب�ض امل�صاب يجب �إجراء الإنعا�ش القلبي ب�صورة م�ستمرة حتى
يعود التنف�س ويعمل القلب.
غط ج�سم امل�صاب بغطاء للتدفئة.
�أطلب امل�ساعدة الطبية من ال�صليب الأحمر اللبناين �أو الدفاع املدين.
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مترير الأ�سالك الكهربائية حتت املوكيت وال�سجاد قد ت�سبب حريقا ً بطيئاً.
�إ�ستخدام مفاتيح الكهرباء دون تن�شيف اليدين قد ي�سبب الإ�صابة بال�صدمة الكهربائية،
لأن املياه تعترب ناقال ً �أ�سا�سيا ً للتيار الكهربائي.
ترك ال�رشائط الكهربائية عارية قد ت�سبب احلروق الكهربائية.
ترك الربائز (مفاتيح الكهرباء) مك�شوفة ،قد تدفع الأطفال للعب بها.
ترك مفاتيح الكهرباء مك�شوفة يف احلمام ،قد ت�سبب الإ�صابة بال�صدمة الكهربائية.
لتفادي �أي حريق قد ينتج عن التيار الكهربائي ،من ال�رضوري قطع التيار الكهربائي عن الأدوات
الكهربائية بعد �إ�ستعمالها وقبل مغادرة املنزل.

المعلومات الداعمة

7

ينتج التسمم عن بلع مواد سامة مثل المواد الكيمائية،

أو تناول كمية كبيرة من األدوية.
كثريا ً ما حت�صل حاالت الت�سمم للأطفال يف املراحل الأوىل من العمر ب�سبب الإهمال غري
املتعمد� ،أو ب�سبب عدم املعرفة ب�رشوط ال�سالمة العامة.
ي�ضع الطفل كل ما تقع يده عليه يف فمه ،وهذا ال�سلوك لي�س مرده الرغبة يف الأكل بقدر ما
هي الرغبة يف الإ�ستك�شاف ومعرفة حقيقة ما حوله .قد ي�ؤدي الت�سمم اىل:
 القيء والإ�سهال. عدم القدرة على التنف�س. فقدان الوعي. �أحيانا ً املوت.تنتج بع�ض حاالت الت�سمم عن:
�إبقاء �أدوية التنظيف يف متناول الأطفال مما يدفعهم لتذوقها.
و�ضع ال�سوائل ال�سامة ك�أدوية التنظيف ،ومبيدات احل�رشات وغريها يف زجاجات املاء
الفارغة ،قد جتعل الطفل يعتقد �أنها ماء لل�رشب في�رشب منها.
مزج عدة مواد للتنظيف املنزيل (مثال ً ماء اجلافيل ومنظف املرحا�ض) قد ت�سبب الت�سمم
ملن يقوم ب�أعمال التنظيف ،ب�سبب تن�شقها.
و�ضع الأدوية يف علب ي�سهل فتحها جتعل الأطفال يعتقدون �أن �أقرا�ص الدواء امللونة هي
حلوى في�أكلوا منها.
تـذكـر!!
من ال�رضوري حفظ الأدوية يف مكان �آمن بعيدا ً عن متناول الأطفال.
من ال�رضوري الت�أكد من �صالحية الأدوية قبل تناولها �أو �إعطائها للأطفال.
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يف حال تناول مواد �سامة:
جتنب �إعطاء احلليب �أو املاء للم�صاب.
جتنب �إجبارامل�صاب على التقي�ؤ.
حاول حتديد املادة امل�سممة وتقدير الكمية التي �أخذت لي�سهل على الطبيب و�صف
العالج.
�أطلب امل�ساعدة الطبية.
يف حال تن�شق مواد �سامة يجب:
�إخراج امل�صاب من مكان �إنبعاث الرائحة.
حماولة تهوئة الغرفة.

معتقدات وعادات خاطئة وشائعة

 معجون الأ�سنان ال يعالج احلروق بل يلت�صق باحلرق وت�صعب �إزالته. و�ضع النب على اجلرح ال يوقف النزيف بل يع ّر�ض اجلرح للتلوث. احلليب ال يكافح الت�سمم� .إن احلليب غني بالدهون لذلك فهو ي�رسّع يف عبور ال�سموم�إىل الدم .يف �أغلب احلاالت يت�سبب احلليب بزيادة خطورة حالة الت�سمم.
 و�ضع مواد التنظيف يف زجاجات و�أوعية �شبيهة ب�أوعية ال�رشب ،قد جتعل الأطفالوالكبار يخطئون وي�رشبون منها مما ي�سبب لهم بالت�سمم.
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يف حال و�صول املواد ال�سامة �إىل الب�رشة يجب:
نزع املالب�س امللوثة.
يف حاالت الطوارىء ميكن الإت�صال بـ:
غ�سل الب�رشة باملاء ملدة ع�رش دقائق.
ال�صليب الأحمر اللبناين على الرقم 140
�أو الدفاع املدين على الرقم 125

الرشح واألمراض
التنفسية الشائعة
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يحمل ف�صل ال�شتاء معه الكثري من امل�شاكل والأمرا�ض التنف�سية نتيجة
لإنت�شار الفريو�سات و�سهولة �إنتقالها بني الأطفال والكبار يف املنزل ،ودور
احل�ضانة ،واملدر�سة.
تعترب �إلتهابات اجلهاز التنف�سي ال�سبب الرئي�سي لإنت�شار الأمرا�ض التي
يت�ضاعف خطرها يف حاالت الأطفال �صغار ال�سن� ،أو الذين يعانون من �أمرا�ض
رئوية �سابقة� ،أو الذين يعانون من �ضعف يف اجلهاز املناعي.

حقائق للحياة

117

الرشح واألمراض التنفسية الشائعة

لتفادي �إنت�شار هذه الأمرا�ض التنف�س ّية من ال�رضوري التع ّرف �إىل طرق �إنتقالها
و�سبل الوقاية من الإ�صابة بها.

عناوين رئيسية

الرشح واألمراض
التنفسية الشائعة
1
2
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معرفة طرق �إنتقال الأمرا�ض التنف�سية ي�ساعد يف
احلد من �إنت�شارها.

حتديد عالمات الإ�صابة ّ
ميكن املري�ض من �إتخاذ

الإجراءات الالزمة يف الوقت املنا�سب.
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3

ي�سهل على الفرد والعائلة �إتخاذ
ن�رش مبادىء الوقاية
ّ
ما �أمكن من خطوات لتفادي الإ�صابة باملر�ض.

الرشح واألمراض التنفسية الشائعة
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الرشح واألمراض
التنفسية الشائعة
يتك ّون جهاز التنف�س عند الإن�سان من  :الأنف ،احلنجرة ،الق�صبتني ،والرئتني.
جلهاز التنف�س �أهمية كبرية يف حياة الإن�سان فهو ي�ساعد يف دخول الأوك�سجني املوجود
يف الهواء �إىل اجل�سم ،وطرح غاز ثاين �أوك�سيد الكربون ( )CO2من اجل�سم �إىل اخلارج.
	�أكرث الأمرا�ض التنف�سية �إنت�شارا ً خا�صة يف ف�صل ال�شتاء :الر�شح العادي ،التهاب
الق�صبات الهوائية ،الربو عند الأطفال ،التهاب الأذن الو�سطى ،التهاب احلنجرة ،التهاب
الأنف والبلعوم.

1

معرفة طرق إنتقال األمراض التنفسية يساعد في الحد

من إنتشارها.
تنتقل عدوى الأمرا�ض التنف�سية بوا�سطة:
�إ�ستن�شاق الهواء امللوث بالفريو�س امل�سبب للمر�ض من عطا�س �أو �سعال �شخ�ص م�صاب.
مل�س يدي ال�شخ�ص امل�صاب بالزكام.
�إ�ستعمال الأدوات اخلا�صة بامل�صاب كاملنا�شف و�أدوات الطعام.
النوم يف فرا�ش امل�صاب �أو بجانبه.
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العوامل التي تزيد من �إحتمال الإ�صابة بالأمرا�ض التنف�سية:
�سوء التغذية.
�ضعف مناعة اجل�سم ،التي ت�ؤدي �إىل �ضعف مقاومة اجل�سم للأمرا�ض.
التعب ال�شديد.
االختالط باملر�ضى امل�صابني بالر�شح وخا�صة يف الأماكن املزدحمة.
التعر�ض للربد (التفاوت يف درجة احلرارة بني الليل والنهار ،داخل املنزل وخارجه).

2

تحديد عالمات اإلصابة بالمرض ّ
يمكن المريض من إتخاذ

اإلجراءات الالزمة لمعالجته.
�أهم عالمات الإ�صابة بالأمرا�ض التنف�سية :

الرشح واألمراض التنفسية الشائعة

الإح�سا�س باحلرقة يف البلعوم.
�سيالن الأنف و�إن�سداده.
العطا�س وال�سعال.
ال�صداع.
�إرتفاع خفيف يف درجة احلرارة.
بع�ض الأعياء والتعب.
�أمل الع�ضالت.
يجب مراجعة الطبيب يف احلاالت التالية:
�إرتفاع احلرارة لأكرث من  39درجة مئوية.
�إ�ستمرار �إرتفاع درجة احلرارة لأكرث من ثالثة �أيام.
�إ�ستمرار �أعرا�ض الر�شح لأكرث من ع�رشة �أيام.
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الإ�صابة ب�سعال �شديد مع �إخراج كميات من البلغم الأخ�رض لفرتة طويلة بعد �إختفاء
�أعرا�ض الر�شح (�إحتمال الإ�صابة ب�إلتهاب يف ال�صدر �أو اجليوب الأنفية).
الإح�سا�س ب�أمل يف ال�صدر �أو �صعوبة يف التنف�س.
الإح�سا�س ب�أمل يف مقدمة الر�أ�س �أو يف عظام الوجه (�إحتمال الإ�صابة ب�إلتهاب يف اجليوب
الأنفية).
�أمل �أو �إفرازات من الأذن (�إحتمال الإ�صابة ب�إلتهاب الأذن الو�سطى).
الإح�سا�س ب�آالم يف احللق (البلعوم) دون وجود �أعرا�ض الر�شح (�إحتمال الإ�صابة ب�إلتهاب
اللوزتني �أو البلعوم).
عالمات الإ�صابة بالر�شح:

قد ي�سبب الر�شح يف حال
�إهماله وعدم معاجلته:
• �إلتهاب اجليوب الأنفية.
• �إلتهاب الأذن الو�سطى.
• �إلتهاب احلنجرة.
• �إلتهاب الق�صبات الهوائية.
• �إلتهاب الرئة.

ال�صداع ،التعب والإرهاق.
نق�ص ال�شهية.
�إحمرار العينني.
احلرقة يف البلعوم ،وبحة يف ال�صوت �أحياناً.
�آالم يف احللق واحلنجرة والر�أ�س وبع�ض �أجزاء اجل�سم.
�سيالن الأنف و�إن�سداده.
�آالم الع�ضالت والأن�سجة.
�إرتفاع يف درجة احلرارة خا�صة يف الليل.
العط�س امل�ستمر وخا�صة يف �أوج فرتة املر�ض.
�سعال خفيف وقد يزداد يف حال �إ�شتداد املر�ض �أو يف حال حدوث م�ضاعفات و�إلتهابات.

معظم الأ�شخا�ص ينقلون املر�ض قبل ظهور الأعرا�ض عليهم (بني يومني �إىل � 5أيام قبل ظهور
االعرا�ض وقد تطول �إىل � 8أيام)

122

حقائق للحياة

المعلومات الداعمة

عالمات الإ�صابة بالإنفلونزا  )H1N1) Aاجلديد
�إرتفاع يف احلرارة �أكرث من  38درجة مئوية.
�إحتقان و�أمل يف احللق والع�ضالت.
ال�سعال اجلاف.
�ضيق نف�س و�صعوبة يف التنف�س.
�سيالن الأنف.
فقدان ال�شهية.
الغثيان والقيء والإ�سهال �أحياناً.

قد ت�سبب الإنفلونزا يف حال
�إهمالها وعدم معاجلتها:
• �إلتهاب رئوي حاد.
• التجفاف.
• هبوط يف عمل كامل
�أع�ضاء اجل�سم (�إ�شرتاكات).
• هبوط يف ال�ضغط.

من ال�رضوري مراجعة الطبيب فور ال�شعور ب�إثنني �أو �أكرث من العالمات التي �سبق ذكرها.
معظم الأ�شخا�ص ينقلون املر�ض يف فرتة:
يوم واحد قبل ظهور العوار�ض.
خالل املر�ض وملدة ع�رشة �أيام بعد ظهور العوار�ض املر�ضية.
ملدة � 24ساعة بعد �إختفاء العوار�ض كلياً.
عالمات الإ�صابة ب�إلتهاب اللوزتني:
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�أمل احللق ي�ستمر �أكرث من � 48ساعة وقد يكون �شديدا ً
�أحياناً.
�صعوبة البلع التي متنع الطفل �أحيانا ً حتى من �رشب
ال�سوائل.
حرارة قد ت�صل �إىل  40درجة مئوية وترتافق مع
الق�شعريرة �أحيانا ً والتقي�ؤ.
ال�صداع والتعب العام ونق�ص ال�شهية وتغري ال�صوت.
جفاف احللق.
رائحة الفم الكريهة.
تعترب اللوزتان �إحدى الو�سائل الدفاعية للج�سم� ،إذ
ت�ساعد يف منع دخول اجلراثيم امل�سببة للأمرا�ض لذلك
فهي تتعر�ض للإلتهاب ب�شكل متكرر.

قد ي�سبب �إلتهاب اللوزتني يف
حال �إهماله وعدم معاجلته:
• �إمتداد الإلتهاب �إىل
املنطقة حول اللوزة وت�شكيل
ما يدعى خراج حول اللوزة.
• اجلفاف عند الطفل ب�سبب
عدم قدرته على البلع.
• �إن�سداد املجرى التنف�سي.
• احلمى الروماتيزمية.
• �إلتهاب الكبد والكلى.
• �إ�صابة �صمامات القلب.

المعلومات الداعمة

3

ّ
يسهل على الفرد والعائلة إتخاذ
نشر مبادىء الوقاية

ما أمكن من خطوات لتفادي اإلصابة بالمرض.
اخلطوات الوقائية التالية ت�ساعد يف التخفيف من �إمكانية الإ�صابة بالر�شح والأمرا�ض
التنف�سية ال�شائعة:
تقوية اجلهاز املناعي من خالل:
التغذية ال�سليمة
 يف حال �أ�صيب الطفل بر�شح غري م�صحوب بحرارة تتابع تغذيته كاملعتاد. �إذا ترافق الر�شح مع فقدان ال�شهية �أو �صعوبة التنف�س يجب عدم �إجبار الطفل علىالطعام بل �إعطائه ال�سوائل املغذية بكمية معقولة وعلى دفعات متكررة.
احلمام  :من املمار�سات اخلاطئة عند �إ�صابة الطفل ب�إلتهاب يف جهازه التنف�سي الإمتناع
عن حتميمه .ميكن الإ�ستمرار ب�إعطاء الطفل احلمام كاملعتاد مع مراعاة ال�رشوط التالية:
 عدم تعري�ض الطفل حلرارة عالية يف احلمام ثم حلرارة �أقل يف الغرفة. ميكن حتميم ج�سم الطفل يومياً ،وحتميم ر�أ�سه كل يومني �أو ثالثة.النوم املبكر ولوقت كافٍ ملنح اجل�سم الراحة الالزمة.
ممار�سة الريا�ضة ب�إنتظام.
احل�صول على اللقاحات الأ�سا�سية يف مواعيدها املحددة.
توفري البيئة ال�صحية من خالل:
ت�أمني �إ�ضاءة طبيعية جيدة (�ضوء ال�شم�س).
توفري تهوئة جيدة :يجب �إبقاء جو املنزل نقياً ،وذلك بفتح النافذة �أو الباب لب�ضع دقائق
لتهوئته.

124

حقائق للحياة

المعلومات الداعمة

توفري التدفئة املنا�سبة وجتنب تعري�ض الطفل للهواء .يجب �إبقاء حرارة املنزل ثابتة
ومعتدلة قدر الإمكان دون املبالغة بالتدفئة.
جتنب التدخني داخل املنزل.
�إتباع �سلوكيات �صحية مثل:
عدم التعر�ض للتغريات ال�رسيعة يف درجة حرارة اجلو.
عدم �إ�ستعمال الأدوات اخلا�صة باملري�ض كاملنا�شف و�أدوات الطعام.
الإهتمام بالنظافة ال�شخ�صية ومراعاة غ�سل اليدين ك�أحد �أهم �إجراءات الوقاية من
�إنت�شار العدوى.
تغطية الأنف والفم عند العط�س و�إ�ستخدام املناديل الورقية مع التخل�ص منها بعد
الإ�ستعمال.
عدم مالم�سة اليد للوجه �أو الأنف حت�سبا ً من �أن تكون ملوثة بفريو�س الر�شح.
جتنب الإقرتاب من املُ�صابني.

يعمد البع�ض �إىل التوقف عن �إ�ستخدام امل�ضادات احليوية التي ي�صفها الطبيب مبجرد
�إنخفا�ض احلرارة �أو حت�سن الأعرا�ض ،ال بد من التنبه �إىل �رضورة �إكمال العالج طيلة الفرتة
املحددة من قبل الطبيب وعدم �إيقاف الدواء لأن وقف العالج قبل موعده ي�سبب الإنتكا�سة
للمري�ض.
الإ�ستعمال املتكرر للم�ضادات احليوية دون مراجعة الطبيب ،ودون احلاجة ال�رضورية �إليها
ي�ؤدى �إىل تع ّود ميكروبات اجل�سم عليها مما يبطل مفعولها �أو يتطلب �إعطاء اجل�سم كميات
�أكرب منها لتحقيق ال�شفاء.
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معتقدات وعادات خاطئة وشائعة

صحة الفم واألسنان
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العناية امل�ستمرة ب�صحة الفم ت�ساعد يف الوقاية من ت�سو�س الأ�سنان و�أمرا�ض
اللثة.
ت�سهل تناول الطعام ،وت�ساعد على الكالم والتوا�صل
اللثة والأ�سنان ال�سليمة
ّ
مع الآخرين دون ال�شعور باملر�ض �أو احلرج.
�إن احلفاظ على �صحة و�سالمة الأ�سنان ال يتطلب �أي جهد ،وال يتطلب �أي
تغيري ك ّلي يف العادات الغذائية ،يجب التنبه فقط �إىل عدد من الأمور الهامة
التي جتنب الت�سو�س وتو ّفر احلماية والنظافة للفم.
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عناوين رئيسية

صحة الفم واألسنان
1
2

3
4

للأ�سنان وظيفة جمالية ،ولها دور هام يف م�ضغ
الطعام ونطق احلروف بطريقة �سليمة.

يحدث الت�سو�س نتيجة لإهمال النظافة ،وهو يت�سبب

ب�إ�صابة وتلف �أجزاء خمتلفة من الأ�سنان ،كما ي�سبب
�أمرا�ضا ً متعددة للج�سم ككل.
اللثة :حتيط بالأ�سنان وتغطي العظام� .إهمال نظافة
الفم والأ�سنان ي�سبب �إلتهاب اللثة.

ميكن حماية الأ�سنان من الت�سو�س عرب �إعتماد طرق

الوقاية التي توفر النظافة للفم واحلماية للأ�سنان
واللثة.
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5
6
7

رائحة الفم الكريهة ت�صدر عن الفم لأ�سباب مر�ضية
وت�سبب احلرج مع املحيط.

يجب تنظيف الأ�سنان كل يوم ومن امل�ستح�سن

�إ�ستعمال اخليط لت�أمني النظافة ما بني الأ�سنان.
على الأهل التعرف �إىل الأمور الأ�سا�سية التي

ت�ساعدهم على الإهتمام ب�صحة و�سالمة الأ�سنان
واللثة عند الأطفال.
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صحة الفم
واألسنان
1

لألسنان وظيفة جمالية ،ولها دور هام في مضغ

الطعام ونطق الحروف بطريقة سليمة.
الأ�سنان نوعان:
 .1الأ�سنان اللبنية
عددها ع�رشون.
يبد�أ تكوينها من الأ�سبوع ال�ساد�س من احلمل.
يبد�أ ظهورها يف الفم بني عمر � 6إىل � 8أ�شهر.
تكتمل يف ال�سنني الأوىل من العمر.

من ال�رضوري الإهتمام ب�سالمة
الأ�سنان اللبنية واملحافظة عليها.
�إن الفقدان املبكر للأ�سنان اللبنية
وعدم الإهتمام بها ي�ؤدي �إىل ظهور
الأ�سنان الدائمة يف غري مكانها
ال�صحيح مما ي�ؤثر على املظهر العام
للوجه.

 .2الأ�سنان الدائمة
عددها � 32سنا ً و�رض�ساً 16 :يف الفك الأعلى و 16يف الفك الأ�سفل.
تبد�أ الأ�رضا�س الدائمة بالظهور يف الفكني يف ال�سنة ال�ساد�سة من العمر (�رض�س يف نهاية
كل فك خلف الأ�رضا�س اللبنية ميينا ً وي�ساراً).
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2

يحدث التسوس نتيجة إلهمال النظافة ،وهو يتسبب

بإصابة وتلف أجزاء مختلفة من األسنان ،كما يسبب أمراض
متعددة للجسم ككل.
عند تناول ال�سكريات يف فرتات متقاربة (�أقل من �ساعة) تتحول ال�سكريات اىل �أحما�ض
وت�سبب ت�سو�س الأ�سنان :يف املرحلة الأوىل من ت�سو�س الأ�سنان ،ال يوجد �إح�سا�س بالأمل لأن
الت�سو�س ما زال حم�صورا ً يف طبقة امليناء وهي خالية من الأع�صاب.
مع الإ�ستمرار بتناول الطعام واحللويات و�إهمال تنظيف الأ�سنان ،ترتاكم ف�ضالت الطعام يف
�شقوق الأ�رضا�س م�سببة املزيد من البكترييا والأ�سيد .مما ي�ؤدي �إىل ذوبان ال�سطح اخلارجي
لل�رض�س ونقل الت�سو�س من طبقة امليناء اىل طبقة العاج .يبد�أ عندها الإح�سا�س بالأمل
عند تناول طعاما ً �أو �رشابا ً باردا ً �أو �ساخنا ً ب�سبب �إرتباط منطقة العاج ب�أع�صاب ال�سن �أو
ال�رض�س.
مع تكرار ذوبان طبقة العاج ي�صل الت�سو�س للع�صب وي�سبب التهاب جرثومي و�أحيانا ً تورم
يف الوجه يف املنطقة املحيطة بال�رض�س امل�صاب ،في�ؤدي اىل �إ�ستيقاظ املري�ض من النوم مع
�آالم �شديدة بال�رض�س ،وهنا ال بد من تدخل الطبيب فوراً.
�إن دخول الت�سو�س للجذور ي�سبب عفونة قد تتحول اىل ب�ؤرة تر�سل �سمومها (القيح �أو
العمل) اىل الدم ومنها اىل خمتلف �أجزاء اجل�سم فت�ؤثر على �أع�ضاء اجل�سم كافة مثل العني،
الكلى والقلب.
�إنتبه!!
• جتنب و�ضع اال�سربين على �أن�سجة الفم لتهدئة الأمل.
• جتنب �إ�ستخدام الأ�سنان لك�رس بع�ض املواد ال�صلبة.
• جتنب التدخني النه ي�ضعف اللثة ويزيد ن�سبة الإ�صابة بال�رسطان.
�إن عدم �إعتماد مبادىء النظافة العامة ي�سبب الت�سو�س للأ�سنان ،والأمرا�ض للج�سم.
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3

اللثة :تحيط باألسنان وتغطي العظام .إهمال نظافة

الفم واألسنان يسبب إلتهاب اللثة.
�إن عدم الإهتمام بنظافة الفم والأ�سنان ي�سبب �إلتهاب اللثة.
يف حال عدم معاجلة �إلتهاب اللثة ميتد الإلتهاب اىل عظام الفك وي�سبب جيوب اللثة.
يف حال زيادة الإهمال تزداد عمق اجليوب م�سببة ت�آكل العظام وتخلخل الأ�سنان.
عندما تزداد الإلتهابات ت�ؤدي اىل تباعد الأ�سنان ،وميتد ت�أثريها �إىل القلب والكلى و�شبكة
العني.
اللثة غري ال�سليمة تت�سبب بظهور الدم (نزف يف اللثة) عند �أكل بع�ض الأطعمة كالتفاح
واجلزر واخليار� ،أو عند �إ�ستعمال فر�شاة الأ�سنان �أو ال�ضغط عليها بالأ�صابع.
�أمرا�ض اللثة هي ال�سبب الرئي�سي لفقدان الأ�سنان لدى الكبار.

4

يمكن حماية األسنان من التسوس عبر إعتماد طرق

الوقاية التي توفر النظافة للفم والحماية لألسنان واللثة.
للمحافظة على �سالمة الفم والأ�سنان ميكن �إعتماد بع�ض العادات ال�صحية التالية:
�إ�ستخدام معجون �أ�سنان غني بالفليور .فكلما زادت كمية الفليور يف معجون الأ�سنان
كلما زادت فعاليته.
احل�صول على الفلورايد عرب الإكثار من تناول الأطعمة ال�صحية كالأ�سماك ،البقدون�س،
ال�سبانخ ،امللوخية ،وال�شاي .ميكن �إ�ست�شارة طبيب الأ�سنان للح�صول على الفلورايد
بطرق �أخرى.
الت�أكد من �إ�ستخدام فر�شاة الأ�سنان لأن املعجون وحده بدون غري كاف وال ينظف.
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5

رائحة الفم الكريهة  تصدر عن الفم ألسباب مرضية

وتسبب الحرج مع المحيط.
تنتج رائحة الفم الكريهة عن عدم �إتباع �إر�شادات نظافة الفم والأ�سنان� ،أو قد تكون نتيجة
للإ�صابة ب�أمرا�ض �أو مب�شاكل �صحية.
يحاول البع�ض الق�ضاء على رائحة الفم الكريهة عرب �إ�ستخدام امل�ستح�رضات ذات الروائح
العطرة� .إن هذه الطريقة لي�ست حال ً و�إمنا تغطية م�ؤقتة للم�شكلة التى ال تلبث �أن تعود
وتظهر خالل فرتة ق�صرية.
من �أهم امل�شاكل التي ت�سبب رائحة الفم الكريهة:
ت�سو�س الأ�سنان املرتوك دون معاجلة.
�إلتهابات الأ�سنان واللثة.
الإلتهابات الفطرية داخل الفم.
�أمرا�ض الأنف والبلعوم.
م�شاكل اجلهاز اله�ضمي.
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تنظيف الل�سان بالفر�شاة الزالة بقايا الطعام املرتاكمة التي ال ي�ستطيع اللعاب وحده
تنظيفها.
التخفيف من تناول ال�سكريات والإكثار من تناول اخل�ضار والفاكهة.
�رشب الكثري من املاء لرتطيب الفم وزيادة كمية اللعاب .ي�ساعد اللعاب يف �إزالة وجرف
البكترييا وبقايا الأطعمة.
تنظيم مواعيد الطعام والإبتعاد عن تناول الأطعمة �أو امل�رشوبات الغازية بني الوجبات
حلماية الأ�سنان من الت�سو�س.
زيارة طبيب الأ�سنان مرتني يف ال�سنة على الأقل للك�شف على الأ�سنان ولي�س فقط عند
ال�شعور بالأمل.

المعلومات الداعمة

ف�ضالت الطعام املرت�سبة بني الأ�سنان.
عدم تنظيف الل�سان من ف�ضالت الطعام �أثناء تنظيف الأ�سنان.
�إن رائحة الفم الزكية هي دليل على نظافة الفم و�سالمة اللثة .من ال�رضوري �إعتماد
مبادىء النظافة العامة ومراجعة طبيب الأ�سنان ب�شكل دوري ملعاجلة �أية م�شكالت غري
ظاهرة.

6

يجب تنظيف األسنان بالفرشاة كل يوم ومن المستحسن

إستعمال الخيط لنظافة ما بين األسنان.
لتنظيف الأ�سطح اخلارجية للأ�سنان يجب ال�ضغط بفر�شاة ناعمة� ،أو متو�سطة النعومة،
�ضغطا ً خفيفا ً وبزاوية  45درجة على املو�ضع الذي تلتقي فيه اللثة بالأ�سنان حتى تتفتح
ال�شعريات.
ثم نحرك الفر�شاة برقة لأعلى ولأ�سفل بحركات ق�صرية املدى (من اللثة ب�إجتاة اال�سنان).
من ال�رضوري تنظيف �سطح كل �سن ،وهذا ي�شمل الأ�رضا�س اخللفية التي ي�صعب الو�صول
�إليها يف كل من الفكني ال�سفلي والعلوي.
لتنظيف الأ�سطح الداخلية من الأ�سنان الأمامية ،ميكن امل�سك بالفر�شاة ثم حتريكها
برقة لأعلى ولأ�سفل.
يكون التنظيف بالفر�شاة ملدة ال تقل عن دقيقتني لإزالة البالك الذي يتك ّون على الأ�سنان.
تختتم عملية �إ�ستعمال الفر�شاة بتنظيف الل�سان ثم امل�ضم�ضة باملاء.
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هي الأداة ال�شائعة يف تنظيف اللثة والأ�سنان ،عند �إ�ستعمالها يجب مراعاة التايل:
عدم �إ�ستخدام فر�شاة �صلبة ال�شعريات ،لأنها ت�ؤدي �إىل جرح اللثة.
عدم �إ�ستعمال الفر�شاة بعنف لتاليف جرح اللثة.
�إ�ستبدال الفر�شاة ب�أخرى جديدة عندما تبد�أ ال�شعريات باالنحناء (كل �شهرين �أو ثالثة).
غ�سل الفر�شاة جيدا ً باملاء بعد كل �إ�ستعمال وو�ضعها يف مكان متجدد بالهواء ر�أ�سها
�إىل االعلى.
عدم و�ضع الفر�شاة مبللة يف علبتها وغلقها لأن ذلك ي�سهل تراكم اجلراثيم.
التنظيف باخليط ،هو:
يف نف�س �أهمية الفر�شاة لتنظيف بني الأ�سنان.
ينبغي التنظيف باخليط مرة واحدة على الأقل يومياً ،والأف�ضل بعد كل وجبة طعام.
ي�ساعد اخليط على �إزالة بقايا الطعام العالقة بني الأ�سنان.
ي�ساعد اخليط يف الوقاية من �أمرا�ض اللثة.
�إن الأ�سلوب املتبع يف التنظيف باخليط مهم مثل نوع اخليط امل�ستخدم .ميكن حتريك اخليط
بني الأ�سنان ،بحركات رقيقة لدفع اخليط جيئة وذهابا ً على جانبي كل �سن و�رض�س ،على
�أال نغر�س اخليط �أبد�أ داخل اللثة .فعندما ي�صل اخليط �إىل خط اللثة ،جنعله ينحني لي�أخذ
�شكل حرف  Cفوق �إحدى ال�سنني ثم نفركه برقة بحركة ترددية لأعلى ولأ�سفل.

�إن التنظيف بالفر�شاة يزيل البكترييا عن الأ�سنان� ،أما التنظيف باخليط فيزيل البكترييا
من بني الأ�سنان وحتت خط اللثة ويف الأماكن التي ال ت�ستطيع الفر�شاة الو�صول �إليها.
يجب �إ�ستخدام كال الو�سيلتني على الأقل مرتني يومياً� ،صباحا ً وقبل النوم لإزالة بقايا
الطعام وت�أمني احلماية للأ�سنان.
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صحة الفم واالسنان

فر�شاة الأ�سنان:

المعلومات الداعمة

7

على األهل التعرف إلى األمور األساسية التي

تساعدهم على اإلهتمام بصحة وسالمة األسنان واللثة عند
األطفال.
الإهتمام ب�أ�سنان الطفل قبل ظهورها :تنظيف فم الطفل دون ال�سنتني عرب م�سح اللثة
بقطعة قما�ش مبللة بعد كل ر�ضعة �أو وجبة طعام لإزالة الف�ضالت.
تفادي �إبقاء زجاجة الر�ضاعة يف فم الطفل عند النوم :الر�ضاعة ال�صناعية� ،أو الر�ضاعة
بالزجاجة ،ت�سبب ت�سو�س الأ�سنان ،لأن ال�سكر امل�ضاف �إىل احلليب يبقى يف الفم طيلة
الليل.
تنظيف �أ�سنان الطفل بعد عمر �سنتني بفر�شاة ذات �شعريات ناعمة و�صغرية وتعليمه
كيفية �إ�ستخدامها.
�إ�ستخدام معجون �أ�سنان للأطفال بطعم حمبب حتى يرغب الطفل بتنظيف �أ�سنانه.
زيارة الطفل لطبيب الأ�سنان كل � 6أ�شهر للك�شف عن الت�سو�س وعالجه .الزيارة �رضورية
حتى و�إن كان الطفل ال يعاين من م�شاكل ظاهرة وال ي�شعر بالأمل.
تزويد الأطفال بنقط ثم �أقرا�ص الفلورايد حتى عمر � 18سنة وذلك بعد �إ�ست�شارة
طبيب الأ�سنان.
تربية الطفل على عدم الدخول للنوم قبل تنظيف الأ�سنان.
م�ساعدة الطفل على جتنب تناول امل�رشوبات الغازية واحللويات قبل النوم.
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ما تقومني به للمحافظة على �صحتك ي�ؤثر على �صحة جنينك.
يجب �إتباع نظام جيد للعناية ب�صحة الفم� ،أي التنظيف بالفر�شاة وباخليط يوميا ً و�إتباع
نظام غذائي �صحي ومتوازن مع الزيارات املنتظمة لعيادة طبيب الأ�سنان.

معتقدات وعادات خاطئة وشائعة

يعترب الكثريون �أن ت�سو�س الأ�سنان هو من الأمرا�ض الثانوية التي ميكن ت�أجيل معاجلتها،
وهم غري مدركني ملا لت�سو�س الأ�سنان من �آثار �سلبية على باقي �أع�ضاء اجل�سم.
ل�سالمة اللثة يجب جتنب �إ�ستعمال املواد ال�صلبة (مثل دبو�س� ،إبرة� ،سلك ،عود كربيت)
يف تنظيف الأ�سنان لأنها تع ّر�ض اللثة للجروح والنزف.
�إن �إ�ستخدام الفحم �أو الرمل �أو الكربونات بغر�ض احل�صول على �أ�سنان بي�ضاء ،ال يعطي
اللون الأبي�ض للأ�سنان بل ي�سبب ت�آكل طبقة امليناء ،ثم ي�ؤدي اىل الإ�صفرار والآالم عند
الأكل والكالم.
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للمر�أة احلامل!

النظافة الشخصية
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عند احلديث عن مفهوم النظافة ال ينح�رص الإهتمام فقط بنظافة الفرد
ال�شخ�صية (كالإ�ستحمام ،نظافة ال�شعر والأظافر) بل يتعدى ذلك لي�شمل
العناية بالطعام وال�رشاب وامل�سكن ،وكل ما ي�ؤثر على �صحة الفرد.
ال بد من التن ّبه لإعتماد اخلطوات الالزمة يف املحافظة على النظافة ال�شخ�صية
والعامة لوقاية اجل�سم من الإ�صابة بكثري من الأمرا�ض.
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لكل �شخ�ص مفهومه اخلا�ص عن النظافة ال�شخ�صية �إنها �أكرث بكثري من
مظهر خارجي ،هي جمموعة قيم وممار�سات �رضورية للعي�ش ال�سليم ،وهي
من �أهم مظاهر احل�ضارة ودليل �صحة وعافية .فال�شخ�ص النظيف ي�شعر
بثقة �أكرث يف النف�س ،ويلقى قبوال ً لدى الآخرين.

عناوين رئيسية

النظافة الشخصية
1
2

العناية بالنظافة ال�شخ�صية من ال�رشوط الرئي�سية
ل�ضمان �صحة و�سالمة العائلة واملجتمع.

تعترب اليدين الو�سيلة الأكرث قدرة على نقل اجلراثيم

وامليكروبات من �إن�سان �إىل �آخر ،من الإن�سان �إىل نف�سه،
ومن البيئة املحيطة �إىل االن�سان.
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تطبيقها عند �رشاء ،وحت�ضري ،وحفظ ،الأطعمة ،حلفظ
امللوث.
�صحة �أفراد العائلة من خماطر الطعام
ّ

4

�إن البيت النظيف م�س�ؤولية �سكانه ،فالغرف غري

املرتبة ،والبيوت الو�سخة واملليئة باحل�رشات والقوار�ض
تعر�ض �أ�صحابها للأمرا�ض املختلفة.
ّ
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3

من املفيد التعرف �إىل ال�رشوط ال�صحية التي ينبغي

المعلومات الداعمة

النظافة الشخصية

1

العناية بالنظافة الشخصية من الشروط الرئيسية

لضمان صحة وسالمة العائلة والمجتمع.
لتح�سني امل�ستوى ال�صحي للأ�رسة يجب �أن يعرف كافة �أفرادها �رشوط النظافة ال�شخ�صية
ويقوموا بتطبيقها.
من املبادىء الأ�سا�سية للنظافة ال�شخ�صية:
الإ�ستحمام اليومي باملاء وال�صابون حتا�شيا ً للعرق ،والإلتهابات اجللدية ،وق�رشة الر�أ�س
والبثور واحلكاك.
الرتكيز على ثنايا اجللد ،وما بني �أ�صابع القدمني ،وخلف الأذنني والإبط وال�رسة عند
الإ�ستحمام ،لأن هذه الأماكن يكرث فيها �إفراز العرق.
�إزالة ال�شعر حتت االبط والعانة عند الإناث.
تغيري املالب�س الداخلية يوميا ً وغ�سلها جيدا ً باملاء وال�صابون ون�رشها بال�شم�س لقتل
اجلراثيم.
جتنب الب�صق على الأر�ض ملنع �إنت�شار اجلراثيم.
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النظافة من ال�رشوط الأ�سا�سية لنمو الطفل ووقايته من الأمرا�ض� .إن الطفل يف
�سنواته الأوىل ي�ستطيع �أن ي�شارك يف تنظيف نف�سه وتنظيف ما حوله ،وهذا يعني �أنه علينا
تربية الطفل على:
احل�صول على حمام يومي.
املحافظة على نظافة الثياب.
�إبقاء الأظافر نظيفة ومقلمة.

املحافظة على نظافة الفرا�ش.
�إبقاء البيت والغرف مرتبة ونظيفة.
املحافظة على نظافة الألعاب.
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تغطية الفم باليد �أو املنديل عند ال�سعال والعط�س.
طرح املنديل الورقي بعد �إ�ستعماله فورا ً.
جتنب ال�سري حايف القدمني منعا ً اللتقاط اجلراثيم :من مظاهر عدم الإعتناء بنظافة
القدمني :فطريات بني الأ�صابع �أو يف االظافر ،رائحة كريهة�،إت�ساخ ظاهر ،ت�شقق وجفاف
الب�رشة.
تنظيف الأذنان يوميا ً من اخلارج بفوطة نظيفة� .إن �إدخال ج�سم قا�س ي�ؤدي �إىل تراكم مادة
ال�صمغ على طبلة الأذن وبالتايل �إىل التهاب الأذن.
تقليم الأظافر :الأظافر امللوثة ميكنها �أن تخفي اجلراثيم التي قد تنتقل �إىل الطعام.
املحافظة على نظافة الأع�ضاء التنا�سلية خا�صة بعد التربز والتبول.
الإغت�سال اليومي يقي خا�صة الن�ساء من اال�صابة بالإلتهابات الن�سائية �أو دخول اجلراثيم
�إىل االع�ضاء التنا�سلية.
الإغت�سال اليومي يحافظ على نظافة اجل�سم ويحمي من الإ�صابة بالقمل وال�صئبان.

المعلومات الداعمة

2

تعتبر اليدين الوسيلة األكثر قدرة على نقل الجراثيم

والميكروبات من إنسان إلى آخر ،من اإلنسان إلى نفسه،
ومن البيئة المحيطة إلى االنسان.
تعد «الأيدي القذرة» من �أكرث م�سببات الإ�صابة ب�أمرا�ض مثل:
التيفوئيد.
الإلتهاب الكبدي الوبائي .A
الإ�سهال.
الكولريا.
ال�صفرية.
الديدان الطفيلية.
�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي كالربد واالنفلونزا ،ومنها �إنفلونزا اخلنازير.
التهابات العني.
الأمرا�ض اجللدية وخا�صة عند الأطفال دون اخلم�س �سنوات.
�إن �إهمال نظافة اجللد والأظافر قد ي�ؤدي �إىل حدوث عدوى الأمرا�ض املعدية:
فقد يكون جلد اليد ملوثا ً فت�صاب به العني.
�إذا كان اجللد قذرا ً قد تتلوث اجلروح بامليكروبات فتلتهب ويطول �شفا�ؤها.

�إن غ�سل اليدين باملاء وال�صابون عدة مرات يوميا ً يع ّد من طرق الوقاية الأ�سا�سية
التي حتمي الإن�سان من الإ�صابة بالأمرا�ض املعدية املختلفة لذلك ال بد من الت�أكد من غ�سل
اليدين:
بعد مالم�سة احليوانات.
بعد مالم�سة املر�ضى.
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بعد دخول املرحا�ض.
بعد تغيري حفا�ضات الأطفال.
بعد �إخراج �أكيا�س النفايات من املنزل.
بعد مل�س اللحوم النيئة.
قبل تناول الطعام.
بعد دخول املنزل وفور العودة من املدر�سة �أو العمل.

3

�إحذر مل�س العينني والأنف
قبل غ�سل اليدين.

من المفيد التعرف إلى الشروط الصحية التي ينبغي

أفراد العائلة من مخاطر الطعام الملوث.
ت�صبح النظافة بالغة الأهمية عندما يتعلق الأمر بالطعام �سواء �إ�شرتيناه من ال�سوق� ،أكلناه
يف مطعم �أو يف املنزل .لتفادي منو و�إنت�شار البكترييا يف الطعام يجب �إتباع �إر�شادات التح�ضري،
الت�سوق ،والتخزين بطرق �آمنة نورد بع�ضها فيما يلي:
الت�أكد من �سالمة املعلبات قبل �رشائها �أو تناولها :تاريخ ال�صالحية ،غري منتفخة �أو
�صد�أة.
جتنب �رشاء احللويات واملثلجات غري املغطاة وغري امل�ؤكد من نظافتها.
غ�سل اليدين جيدا ً باملاء وال�صابون خا�صة قبل البدء بتح�ضري الطعام ،فالبكترييا تتكاثر
ب�رسعة على اليدين.
ً
غ�سل اخل�ضار والفاكهه جيدا باملاء واخلل.
طهي اللحوم والدجاج جيداً ،فاجلراثيم تعي�ش يف عدة �أنواع من اللحوم.
جتنب �إعادة امل�أكوالت واللحوم �إىل الثالجة لتجميدها مرة �أخرى بعد �إذابة الثلج عنها
لتاليف منو امليكروبات وتكاثرها.
عدم مل�س الطعام باليد يف حال وجود جرح م�ضمد ب�شا�ش لأن ال�ضمادة حتمل الأو�ساخ
وتنقلها �إىل الطعام.
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تطبيقها عند شراء ،تحضير ،وحفظ ،األطعمة ،لحفظ صحة

المعلومات الداعمة

4

البيت النظيف مسؤولية سكانه ،فالغرف غير المرتبة،

والبيوت الوسخة والمليئة بالحشرات تعرّض أصحابها لألمراض
المختلفة.
املنزل هو �أحد امل�ستودعات الرئي�سية للجراثيم ،للحفاظ على النظافة العامة �أبقوا بيتكم
ب�سيطاً .ي�صعب تنظيف البيوت �أو الغرف املليئة بالأ�شياء املرتاكمة ،وال ي�سهل �إكت�شاف
الأو�ساخ يف �أماكن مليئة بالأغرا�ض� .أما البيوت اخلالية من الأ�شياء غري ال�رضورية ،في�ستغرق
تنظيفها وقتا ً �أقل.
من املبادىء الأ�سا�سية لنظافة امل�سكن:
فتح النوافذ يوميا ً خا�صة بعد الإنتهاء من الطبخ لت�سهيل دخول ال�شم�س والهواء
النظيف.
�إغالق وحت�صني جميع املوا�سري واملجاري والفتحات وامل�صارف الداخلية واخلارجية.
تغيري وغ�سل �رشا�شف الأ�رسّة ب�إنتظام.
غ�سل وتهوئة �أثاث املنزل و�رشا�شف الأ�رسّة ب�إنتظام لتفادي �إنت�شار الطفيليات مثل البق،
والقمل ،وال�صئبان على ج�سم الإن�سان ويف فرا�شه.
تنظيف اخلزائن والثالجة ب�إنتظام.
و�ضع �شبك دقيق على جميع النوافذ والأبواب ملنع دخول احل�رشات والذباب.
�إ�ستخدام املطهرات واملعقمات �أثناء التنظيف ملكافحة اجلراثيم املتواجدة يف خمتلف
�أرجاء املنزل.
تنظيف املرحا�ض يوميا ً منعا ً لرتاكم اجلراثيم و�إنتقال الأمرا�ض.
�إن تراكم النفايات ي�ؤدي �إىل �إنت�شار احل�رشات الناقلة للأمرا�ض و�إىل تكاثر اجلراثيم يف الهواء
وبالتايل �إىل �إنت�شار االوبئة.
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للتخل�ص من النفايات يجب:
و�ضعها يف الأماكن املخ�ص�صة لها وعدم نرثها ورميها حول املنزل منعا ً لرتاكم احل�رشات
واجلرذان.
عدم ترك �أكيا�س النفايات مفتوحة ،ممزقة �أو مليئة بال�سوائل الن ذلك ي�ؤدي �إىل تراكم
اجلراثيم.
ر�ش املبيدات دوريا ً ووقائيا ً لإبادة احل�رشات يف البيت وحميطه.

أبرز األمراض الناتجة عن إهمال النظافة

�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي :الإ�سهال احلاد من �أبرز �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،وميكن �أن
ي�سبب الوفاة �إذا مل يعالج على وجه ال�رسعة .تنتقل العدوى ب�أمرا�ض الإ�سهال عن
طريق خملفات الإن�سان الطبيعية واملياه وامل�أكوالت امللوثة.
بع�ض الأمرا�ض املنقولة عن طريق املاء:
احلمى املالطية :تنتقل من احليوان �إىل الإن�سان عن طريق مالم�سة احليوان �أو �رشب
حليب غري مغلي.
احلمى التيفية (جرثومة ال�ساملونيال)� :سببها الرئي�سي الطعام �أو ال�رشاب امللوثني
الت�سمم.
الإ�سهاالت املتكررة.
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النظافة الشخصية

الأمرا�ض اجللدية :يتغذى امليكروب من مواد دهنية موجودة يف العرق ،ولهذا فهو قد
يولد الروائح الكريهة والطفح اجللدي.
الإ�ستحمام املتكرر ي�ساعد يف منع البثور ال�سوداء واالمرا�ض اجللدية حيث �أنه يزيل
املادة الدهنية ويقلل من كمية امليكروبات.

المياه
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املاء �رشيان احلياة وبدونها ال ن�ستطيع العي�ش كما �أنها عن�رص هام حلياة
الإن�سان واحليوان والنبات.
تتعر�ض املياه يف وقتنا احلا�رض لعدد من الأخطار كالتلوث و�سوء الإ�ستهالك ،مما
يحتم علينا �رضورة الإهتمام بها ،وتر�شيد �إ�ستهالكها ،واحلفاظ على م�صادرها
ومواردها.
للفرد واال�رسة دور �أ�سا�سي يف املحافظة على نظافة البيئة واملياه ،ويف منع
التلوث الذي ي�سبب �أ�رضارا ً مبا�رشة على العائلة واملجتمع.

المياه
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عناوين رئيسية

المياه
1
2
3
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للمياه م�صادر خمتلفة وهي �رضورية حلياة الإن�سان.
للمياه فوائد كثرية يف املحافظة على �صحة الإن�سان
وحمايته من الأمرا�ض.

للإن�سان دور �أ�سا�سي يف املحافظة على �سالمة املياه
التي ت�سبب الكثري من الأمرا�ض يف حال تلوثها.
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4

للتلوث �أ�سباب متعددة من ال�رضوري التعرف �إليها
لتجنب الإ�صابة باملر�ض.

5

التعرف �إىل طرق
للمحافظة على نظافة املياه يجب
ّ
تعقيمها.

6

املاء مورد نفي�س يجب املحافظة عليه وتفادي هدره.
المياه
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المياه

1

للمياه مصادر مختلفة وهي ضرورية لحياة اإلنسان.

توجد جمموعتان من املياه:
املياه اجلوفية  :هي مياه الأمطار والثلوج التي يتم �إمت�صا�صها وتخزينها يف باطن الأر�ض.
املياه ال�سطحية  :هي مياه الأنهار والبحريات.
ي�شكل املاء  2/3من وزن ج�سم االن�سان.
حتتوي املياه على الأوك�سيجني الذي ي�ساعد الإن�سان على التنف�س.
�أغرا�ض ا�ستخدام املاء متعددة:
فاملاء للتربيد ,لأعمال الطهي ,لل�رشب ,لغ�سل الثياب ,لتوليد الطاقة الكهربائية ,لري
النبات ,ولأغرا�ض ال�صناعة.
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2

للمياه فوائد كثيرة في المحافظة على صحة اإلنسان

وحمايته من األمراض.
ت�ساعد املياه يف:

�إن الإن�سان ال ي�شعر بالعط�ش �إال بعد
�أن يكون اجل�سم قد فقد كمية كبرية
من املاء ،لذلك ين�صح بتناول املياه
ب�صفة روتينية.

احلفاظ على درجة حرارة اجل�سم.
التخل�ص من الف�ضالت وال�سموم.
ت�سهيل عملية اله�ضم.
�إذابة الأمالح وال�سكريات والربوتينات.
الوقاية من اجلفاف و�أمرا�ض الكلى.
�إمت�صا�ص ونقل الربوتينات والفيتامينات واملعادن يف كل اجل�سم.
تغذية الب�رشة.

متى ت�رشب املاء ،وماهي الكمية املطلوبة جل�سم الإن�سان؟
كحد �أدنى وب�شكل عام يجب �رشب حوايل  2لرت من املياه يومياً .يجب �رشب املزيد من املاء عند
�إرتفاع درجات احلرارة وعند ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية �أو �أي جمهود ع�ضلي:

حقائق للحياة

153

المياه

�إبد�أ يومك ب�رشب كوب من املياه ويف�ضل �أال يكون بارداً.
�إحر�ص على �أن تكون املياه بجانبك طوال اليوم وخا�صة يف ف�صل ال�صيف.
ال ت�رشب �أكرث من � 4أكواب من املياه خالل �ساعة واحدة.
زد كوبا ً من املياه لكل كوب ت�رشبه من امل�رشوبات التي حتتوي على الكافيني.
�إ�ستفد من الفواكه واخل�رضوات لأنها حتتوي على ن�سبة كبرية من املياه ف�إجعل منها
طعاما ً �صحيا ً خالل ال�صيف.
احلوامل واملر�ضعات عليهن تناول كمية �أكرب من املياه.
�إ�رشب وال جتعل من العط�ش م�ؤ�رشا ً وحيدا ً لتناول املياه.

المعلومات الداعمة

3

لإلنسان دور أساسي في المحافظة على سالمة

المياه التي تسبب الكثير من األمراض في حال تلوثها.
الأطفال ال�صغار هم الأكرث تعر�ضاً ،من �أي فئة عمرية �أخرى ،للت�أثريات ال�سلبية الناجتة عن
�رشب املياه امللوث .حتتل االمرا�ض املنقولة عن طريق املياه امللوثة ن�سبة عالية بني الأمرا�ض
املنت�رشة.
من الأمرا�ض الناجتة عن تلوث املياه:
التيفوئيد
الكولريا
التهاب الكبد الويائي	�أمرا�ض الكبد
الإ�سهال
الت�سمم
الإلتهاب املعوي
احلمى
عدد من �أمرا�ض احل�سا�سية اجللدية
الف�شل الكلوي
الأمرا�ض املنقولة بوا�سطة املياه امللوثة ال تنتج فقط عن �رشب املياه امللوثة ،و�إمنا �أي�ضا ً عن
�أكل اخل�ضار النيئة التي مت ريّها باملياه امللوثة ومل يتم غ�سلها كما يجب.

4

للتلوث أسباب متعدّدة من الضروري التعرف إليها

لتجنب اإلصابة بالمرض.
بع�ض طرق تلوث املياه:
رمي النفايات مثل الأو�ساخ وباقي خملفات الإن�سان يف الأنهار والبحار.
�إختالط مياه ال�رصف ال�صحي مبياه الينابيع والأنهار.
�إختالط مياه ال�رصف ال�صحي مبياه ال�رشب.
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تخزين املياه ونقلها ب�شكل غري �سليم.
�إ�ستخدام �أوان ملوثة حلفظ مياه ال�رشب� ،أو �إ�ستعمال �أوعية م�صنوعة من مواد تتفاعل
مع املاء مبرور الزمن مثل البال�ستيك.
تل ّوث املياه باملواد امل�شعة.

5

للمحافظة على نظافة المياه يجب التعرّف إلى طرق

تعقيمها.
لوقاية املياه املنزلية من التلوث ميكن �إعتماد اخلطوات التالية:
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المياه

الت�أكد من �سالمة �شبكة املياه جلهة عدم وجود �أي ت�رسب من مياه ال�رصف ال�صحي �إىل
مياه ال�رشب.
تخزين املياه يف خزانات منا�سبة ميكن �إقفالها ملنع دخول اجلراثيم �إليها.
تغيري خزانات املياه كلما تع ّر�ضت للتلف �أو ال�صد�أ.
�إجراء الك�شف الدوري ،مرتني �سنوياً ،خلزانات املياه مع تنظيفها والت�أكد من �سالمتها.
ملء خزانات املياه من م�صدر معروف� ،آمن ،و�صالح للإ�ستخدام.
الت�أكد من نظافة الأوعية التي تو�ضع فيها املياه و�إحكام �إقفالها لتفادي تعري�ضها
للح�رشات والذباب.
جتنب ال�رشب مبا�رشة من الوعاء.
عدم ال�سماح لأي �شخ�ص بو�ضع يده يف �أوعية املياه.
�إبعاد احليوانات عن موارد املياه.

المعلومات الداعمة

طرق تعقيم مياه ال�رشب بوا�سطة �أ�شعة ال�شم�س
عر�ض املياه يف �أ�شعة ال�شم�س يف �أوعية زجاجية �شفافة مقفلة ملدة ال تقل عن �ساعتني
وقت الظهرية.
ً
�إزالة الورقة املو�ضوعة على القنينة �أو الوعاء من اخلارج لي�صبح �شفافا بالكامل.
يجب �أن ال يتعدى حجم القنينة �أو الوعاء  3ليرتات.
يرتك � 2سم من م�ستوى املياه يف القنينة.
تغلق القنينة ب�إحكام.
بعد التعقيم بوا�سطة �ضوء ال�شم�س ،تنقل القنينة �إىل الداخل حتى تهبط حرارة املياه
وبذلك تكون جاهزة لل�رشب.

6

الماء مورد نفيس يجب المحافظة عليه وتفادي هدره.

للأفراد وخا�صة الأهل دور �أ�سا�سي يف تعليم الأبناء كيفية �إ�ستهالك املياه بحر�ص .من ال�رضوري
�إك�ساب الأبناء العادات التي ت�ساعد يف املحافظة على املياه ومنها:
جتنب ترك احلنفية مفتوحة والإن�شغال بعمل �آخر (عند اجللي ،ال�شطف ،الإ�ستحمام).
�إ�ستخدام ما نحتاج �إليه فقط من املياه عند الإغت�سال.
الإنتباه لت�رسب املياه من احلنفيات والت�أكد من �سالمة الأنابيب.
ري النباتات باملياه م�ساءً �أو يف ال�صباح الباكر ،وحماية النبات من املياه الزائدة عن
حاجتها.
ال تهدر املاء وال ت�ستعمل �أكرث من حاجتك� .إ�ستهلك املاء بالقدر الكايف ودون �إفراط.
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الرياضة والنمو
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الرياضة والنمو

الريا�ضة جزء هام يف حياة الإن�سان� ،سواء للفرد ال�سليم �أو للفرد املري�ض ،ذلك
لإبقاء الأول ب�صحة جيدة ،ومل�ساعدة الثاين على التماثل لل�شفاء.
حتتاج �أج�سامنا �إىل احلركة والتمارين .التمارين اليومية تق ّلل من خطر الإ�صابة
بالأمرا�ض ،ت�ساعد يف �إبقاء املظهر جيداً ،ت�ؤخر ظهور التجاعيد ،كما ت�ساعدنا
على القيام ب�أعمالنا بحيوية ون�شاط� .أما اخلمول وقلة احلركة فتجعل ع�ضالت
اجل�سم يف حالة �إرتخاء و�ضعف دائم.
لقلة الن�شاط خطورته الكبرية متاما ً كخطورة الأمرا�ض على اجل�سم.
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عناوين رئيسية

الرياضة والنمو
1

الريا�ضة هي من �أهم الو�سائل التي توفر احلماية
والوقاية للج�سم ،وهي نوعان الريا�ضة الذهنية
والريا�ضة البدنية.

2
3

160

ملمار�سة الريا�ضة ب�إنتظام فوائد متعددة على النواحي
اجل�سدية والنف�سية للإن�سان.

الإمتناع �أو التخفيف من ممار�سة الريا�ضة ي�ؤدي �إىل
ظهور الكثري من امل�شاكل ال�صحية.
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الرياضة والنمو

4
5

ريا�ضة امل�شي هي من �أنواع الريا�ضة املفيدة وغري
املكلفة.

للح�صول على النتائج ال�سليمة يجب التنبه

للمبادىء الريا�ضية الأ�سا�سية التي حتمي اجل�سم من
الأخطار.
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الرياضة والنمو

1

الرياضة هي من أهم الوسائل التي توفر الحماية

والوقاية للجسم ،وهي نوعان الرياضة الذهنية والرياضة
البدنية.
ت�ساعد الريا�ضة يف تطوير العقل واجل�سم .وهي نوعان:
�أ .الريا�ضة الذهنية:
تتمثل مبمار�سة ن�شاطات فكرية وذهنية ت�ساعد الإن�سان يف تقوية قدرته على الرتكيز،
والفهم ،والتفكري ،وتن�شيط وتقوية الذاكرة ،كما ت�ساعد يف زيادة الثقة بالنف�س.
النا�س يف جميع الأعمار يحتاجون للقيام بالتمارين الذهنية كل يوم لأنها ت�ساعد يف تطوير
ّ
وحتفز على العمل ب�شكل جيد.
العقل،
بع�ض املقرتحات لأداء الريا�ضة الذهنية:
القراءة مدة ثالثني دقيقة كل يوم.
تع ّلم ثالث كلمات جديدة كل يوم.
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ب .الريا�ضة البدنية:
ت�ساعد يف تطوير اجل�سم� ،ش ّد الع�ضالت ،املحافظة على اللياقة ،والوقاية من الأمرا�ض.
للح�صول على الغاية املطلوبة من الريا�ضة البدنية ،ال بد �أن يتالءم الن�شاط الريا�ضي مع
عمر الإن�سان:
فالطفل الر�ضيع مثال ً لديه حب �إكت�شاف ج�سمه وما يحيط به.
ابتداءً من �سن � 3سنوات ميكن ّ
حتفيز الطفل على ممار�سة الريا�ضة البعيدة عن املناف�سة
كركوب الدراجة �أو الرق�ص �أو اجلري �أو القيام ببع�ض متارين اجلمباز.
يف �سن � 5سنوات غالبا ً ما يكون الطفل قادرا ً على القذف واجلري والقفز ،ولكنه �سيجد
�صعوبة يف متابعة الأ�شياء وتقدير امل�سافات �أو حتى قذف الكرة جيداً .هذه املرحلة العمرية
منا�سبة لكي يبد�أ الطفل يف تع ّلم ال�سباحة.
مع التقدم يف العمر تختلف �أنواع الألعاب والأن�شطة التي ميار�سها الفرد وي�صبح �أكرث
حاجة �إىل ممار�سة الريا�ضة يف الهواء الطلق ومع الأ�صدقاء.
على الأهل ت�شجيع الأبناء على القيام بالتمارين الريا�ضية التي تتنا�سب مع قدرات
�أبنائهم الفكرية واجل�سدية.
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الرياضة والنمو

�إختيار مو�ضوع مثري للإهتمام و�إغنا�ؤه باملزيد من املعلومات من م�صادر خمتلفة.
القيام بحل الألغاز ال�صعبة.
الإ�شرتاك مع الآخرين يف مباريات و�ألعاب ريا�ضية تقت�ضي �أعماال ً فكرية (كال�شطرجن
مثالً).

المعلومات الداعمة

2

لممارسة الرياضة بإنتظام فوائد متعددة على النواحي

الجسدية والنفسية لإلنسان.
الفوائد اجل�سدية للريا�ضة:
تخفي�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم و�ضغط الدم.
تخفي�ض ن�سبة الكول�سرتول ال�ضار ورفع ن�سبة الكول�سرتول املفيد.
احلد من خطر �أمرا�ض القلب وال�سكتات القلبية.
املحافظة على مفا�صل مرنة نتيجة التمرين امل�ستمر وتقوية وليونة الع�ضالت.
منع حدوث ال�سمنة املفرطة وما ينتج عنها من �أمرا�ض.
التخفيف من خطر التعر�ض لل�سقوط ،من خالل تقوية العظام ومنع اله�شا�شة عنها
(ال�ضعف).
زيادة الكتلة الع�ضلية وتقليل الكتلة الدهنية.
دعم جهاز املناعة يف اجل�سم.
حت�سني القدرة اجلن�سية عند اجلن�سني.
التخفيف من ال�صداع و�آالم املعدة.
حت�سني الدورة الدموية.
فوائد الريا�ضة للن�ساء
ّ
�سمى ب�سن الي�أ�س عند الن�ساء.
الريا�ضة
تخفف من �أعرا�ض ما ي ُ ّ
ّ
تخفف من �أعرا�ض الطمث (العادة ال�شهرية).
الريا�ضة
الن�ساء اللواتي ميار�سن الأن�شطة الريا�ضية بدءا ً من �سن الـ � 20إىل �سن  80ثالث
مرات على الأقل �أ�سبوعيا ً هن �أقل تعر�ضا ً للإ�صابة برتقق العظام.
على املر�أة احلامل الإ�ستمرار مبمار�سة الريا�ضة املعتادة عليها �أو ممار�سة التمارين
اخلفيفة بعد �إ�ست�شارة الطبيب ملعرفة نوعية التمارين املنا�سبة لها.
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التخفيف من ال�ضغط النف�سي والتخفيف من ال�شعور بالإكتئاب.
زيادة الثقة بالنف�س ،التقدير والإحرتام للذات.
حت�سني املزاج وتخيفف الأمل والتوتر.
حت�سني نوعية النوم والتخفيف من حاالت الأرق.
الإقالل من احلاجة �إىل الأدوية للح�صول على نوم هادىء ومنتظم.
زيادة �إمكانية ح�صول اخلاليا على الأوك�سيجني وخ�صو�صا ً اخلاليا الع�صبية يف الدماغ ،مما
ي�ساعد يف تقوية الذاكرة ،وتن�شيط العملية الذهنية ،وتنطبق هذه النتائج على ال�شباب
وكبار ال�سن.
التخفيف من �أمرا�ض ال�شيخوخة الذهنية مثل اخلرف والن�سيان.
حت�سني العالقات بالغري.
�إن ممار�سة الطفل للعب و�سط جمموعة من الأ�صدقاء ي�ساعده على التك ّيف
الإجتماعي وقبول �آراء اجلماعة ،والتخ ّل�ص من الأنانية وحب الذات.
يتم �إختيار نوعية وقوة التمارين الريا�ضية بناء على عوامل متعددة منها :العمر ،احلالة
ال�صحية للفرد ،حالة الطق�س ،حجم الفرد.
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الفوائد النف�سية للريا�ضة:

المعلومات الداعمة

3

اإلمتناع أو التخفيف من ممارسة الرياضة يؤدي إلى

ظهور الكثير من المشاكل الصحية.
�إن �ضغوط احلياة اليومية وكرثة الأعمال وامل�شاغل جتعل الفرد ينغم�س يف م�شاغل احلياة
ويهمل ممار�سة الريا�ضة ،الأمر الذي يرتك �آثارا ً �سلبية ج�سدية ونف�سية متعددة منها:
التعب عند بذل �أقل جمهود.
عدم ال�صرب والإحتمال والإرهاق ال�رسيع.
قلة الوعي الذهني و�ضعف الذاكرة والبالدة.
القلق والتوتر والأرق.
الإنخراط يف عادات �سيئة كالتدخني.
ظهور �أمرا�ض كال�سكري و�إرتفاع ال�ضغط و�أمرا�ض القلب وال�رشايني وال�سمنة وم�ضاعفاتها
العديدة يف �سن مبكرة.
ه�شا�شة العظام وتي ّب�س املفا�صل و�آالمها املزمنة.
التقليل من حركة الأمعاء والإم�ساك املزمن.
ظهور ال�شيخوخة املبكرة.
�إهمال الن�شاطات الريا�ضية
ي�صيب اجل�سم والفكر
بالكثري من امل�شاكل اجل�سدية
كن ن�شيطا ً �أكرث كل يوم !
والنف�سية التي ميكن تفاديها.
�شارك الأطفال �ألعابهم.
مت�شى يف احلديقة �أو �إجمع الأع�شاب.
�شارك يف تنظيف املنزل.
�إغ�سل ال�سيارة.
�ضع ال�سيارة يف مكان بعيد و�إم�ش �إليها.
�إ�ستخدم ال�سالمل بدل امل�صاعد.
�إذهب ملقابلة �أ�صدقائك بدال ً من املحادثة بالتلفون �أو الربيد االلكرتوين.
مار�س ريا�ضة امل�شي� ،أو التمارين الريا�ضية.
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المكلفة.
امل�شي هو ريا�ضة اجلميع .ي�ساعد امل�شي يف الإحتفاظ بن�ضارة ال�شباب �أو يف �إ�ستعادة ال�شباب،
دون �أن يك ّلف الفرد والعائلة �أي مبالغ مالية.
ميكن البدء بخطوات بطيئة ،ثم زيادة ال�رسعة تدريجيا ً مع مراعاة �شد ع�ضالت البطن �إىل
الداخل ورفع ال�صدر لأعلى وفتح الكتفني مع �إ�ستقامة الظهر.
ميكن البدء بامل�شي ملدة  15دقيقة ثم زيادة املدة وال�رسعة عندما ي�شعر الفرد ب�أن ج�سمه
�إ�ستعاد قوته ون�شاطه.
امل�شي ال�رسيع ملدة � 15إىل  45دقيقة يوميا ً
يح�سن املزاج على الفور ،و�إذا كان الفرد حديث
ّ
العهد بالتمارين الريا�ضية فقد يحتاج �إىل بع�ض الوقت قبل ال�شعور بتح�سن املزاج
واحليوية.
الذين يواظبون على امل�شي ب�شكل منتظم ي�صبحون �أقل عر�ضة للإ�صابة باال�ضطرابات
العقلية وحاالت �ضعف الذاكرة يف ال�سن املتقدمة.
الريا�ضة ال حتتاج �إىل الأموال الطائلة للإ�شرتاك بالأندية الريا�ضية .ميكن ممار�سة الريا�ضة
يف املنزل عرب القيام بالتمارين اليومية �أو ممار�سة امل�شي والرك�ض يف الأماكن العامة.
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الرياضة والنمو

4

رياضة المشي هي من أنواع الرياضة المفيدة وغير

المعلومات الداعمة

5

للحصول على النتائج السليمة يجب التنبه للمبادىء

الرياضية األساسية التي تحمي الجسم من األخطار.
يف حال عدم ممار�سة الريا�ضة منذ فرتة طويلة يجب البدء تدريجياً ،واحلذر من الريا�ضة
العنيفة.
يف حال الإ�صابة مبر�ض القلب� ،أو ب�أي مر�ض �آخر ت�ؤثر فيه احلركة والإجهاد يجب �إ�ست�شارة
الطبيب قبل القيام ب�أي ن�شاط ريا�ضي.
عند الإح�سا�س ب�آالم يف ال�صدر �أو �صعوبة يف التنف�س� ،أثناء ممار�سة الريا�ضة ،يجب التوقف
فورا ً و�إ�ست�شارة الطبيب.
�إحذر ممار�سة الريا�ضة بعد الأكل! دع الأكل يه�ضم �أوال ً ثم مار�س الريا�ضة.
عند ممار�سة الريا�ضة دون تناول الطعام� ،ستحرق الريا�ضة ال�سكر املوجود يف الدم ،مما
�سيت�سبب بالإرهاق �أو حتى الإغماء.
للريا�ضة خماطر توازي فوائدها يف حال ممار�ستها بطرق خاطئة.
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يعتقد بع�ض الآباء �أن تع ّلق �أطفالهم بالريا�ضة �سي�شغل معظم وقتهم مما قد ي�ؤدي
�إىل ف�شلهم يف الدرا�سة ،فيما ت�ساعد الريا�ضة يف تنمية ال�شخ�صية ،وبناء العالقات
الإجتماعية.
يظن الكثري من الأهل �أنهم يحمون �أطفالهم من الإ�صابة بالك�سور واجلروح مبنعهم من
احلركة وممار�سة الن�شاطات يف الهواء الطلق ،وهم بذلك ال يعرفون �أن الأطفال يجدون يف
اللعب واحلركة تفريجا ً لعواطفهم التي ال ميكنهم التعبري عنها يف �أغلب الظروف �إال يف
ممار�سة الن�شاط الريا�ضي واللعب.
�إن اللعب هو لغة الطفل العفوية ،وعلى عك�س ما يظنه معظم الأهل ف�إن لعب الطفل
ي�شكل متنف�سا ً مل�شاعره ولي�س م�ضيعة للوقت.
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معتقدات وعادات خاطئة وشائعة

التغذية خالل مرحلة
المراهقة

170

حقائق للحياة

�إن مرحلة املراهقة هى مرحلة �إنتقالية ،ينمو خاللها اجل�سم وتتطور معظم
�أع�ضائه .يحتاج اجل�سم يف هذه املرحلة �إىل تناول الكميات والأنواع املنا�سبة
من الطعام التي تز ّوده ب�إحتياجاته املنا�سبة لهذه املرحلة ،والتي تو ّفر العنا�رص
الغذائية الالزمة للمراحل العمرية القادمة.
قد تختلف الإحتياجات الغذائية ما بني املراهقني ال�شباب واملراهقات ،يبقى �أن
يحر�ص الأهل على �إك�ساب �أبنائهم العادات الغذائية ال�سليمة التي �ست�سمر
معهم عند تقدمهم يف ال�سن.
�إن �إعتماد عادات �صحية غذائية �سليمة تبعد عن املراهق امل�شاكل ال�صحية
التي قد ت�ؤثر م�ستقبال ً على احلمل والإجناب.
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تختلف �إحتياجات الإن�سان �إىل الطعام مع �إختالف مراحله العمرية ،وحالته
ال�صحية ،وظروف عمله.

عناوين رئيسية

التغذية خالل مرحلة
المراهقة
1
2

172

تتطلب املراهقة �أنواع وكميات من الطاقة والغذاء
�أكرث من مراحل احلياة الأخرى.

تعزز معرفة العادات ال�صحية ال�سليمة من قدرة

املراهق على �إتخاذ القرارات الغذائية املنا�سبة.
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4

ال�صحية للمراهق.

يلعب الأهل دورا ً مهما ً يف تر�شيد الأبناء ويف تعزيز
خياراتهم ال�صحية.
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3

تت�سبب العادات الغذائية اخلاطئة بالكثري من امل�شاكل

المعلومات الداعمة

التغذية خالل
مرحلة المراهقة
1

تتطلب المراهقة أنواع وكميات من الطاقة والغذاء

أكثر من مراحل الحياة األخرى.
تظهر خالل فرتة املراهقة العديد من التغريات اجل�سدية منها:
زيادة �رسيعة يف منو �أع�ضاء اجل�سم.
بناء العظام والع�ضالت (التغيري يف ال�شكل �أو تركيبة اجل�سم).
بدء مرحلة البلوغ عند اجلن�سني.
من هنا حاجة املراهق للإهتمام بتناول الطعام ال�صحي الذي يوفر النمو والتطور للج�سم.
تتوقف الإحتياجات الغذائية للمراهقني على عدة عوامل:

ال�سن :عند بدء البلوغ ،وكذلك مع زيادة الطول ويف املرحلة الأخرية يف عمر املراهقة.
اجلن�س :حتتاج املراهقات مزيدا ً من املغذيات وال�سيما احلديد واليود مبقدار ( )%10مقارنة
باملراهقني.
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احلمل� :أثناء ن�صفه الأخري ،والر�ضاعة �أثناء ال�ستة �أ�شهر الأوىل ،ومن هنا كانت الن�صيحة
بت�أجيل احلمل الأول بعد الزواج �إىل ما بعد (� 18سنة) على الأقل.
الن�شاط والريا�ضة :يحتاج ج�سم املراهق �إىل املزيد من الغذاء عند ممار�سته للريا�ضة
البدنية مثل ال�سباحة واجلري ولعب الكرة ب�أنواعها.
لتحقيق منو �سليم ال بد للمراهق من الإعتماد على نظام غذائي متكامل يت�ضمن:

ين�صح بتوزع الغذاء على ثالث وجبات �أ�سا�سية مع وجبتني خفيفتني من احللويات املنزلية �أو
الفواكه.
�أكرث املعادن �أهمية لهذه املرحلة هي:

الكال�سيوم :من العنا�رص املهمة لتكوين عظام �سليمة ولتفادي مر�ض ترقق
العظام يف امل�ستقبل .على املراهق �أن يتناول ما يعادل كوبني من احلليب �إ�ضافة �إىل
اجلبنة �أو اللبنة يومياً.
احلديد :مهم جدا ً خا�صة بالن�سبة للفتاة املراهقة لأنها تخ�رس كمية منه خالل
فرتة الطمث �أو العادة ال�شهرية ،وهو ي�ساعد يف و�صول الأوك�سيجني �إىل اجلنني.

�إن النظام الغذائي للمراهق يجب �أن يكون مثاليا ً للنمو ،معززا ً لل�صحة ،ولذيذا ً يف نف�س
الوقت� .إن احلاجة �إىل امل�أكوالت ال تعني تناول كمية كبرية من الطعام ،بل تعني �إختيار
النوعية الالزمة من الغذاء ،خا�صة �أن بع�ض م�شاكل �سوء التغذية تظهر عند �أنا�س
يعانون من ال�سمنة.
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الن�شويات (كاخلبز ،املعجنات ،املعكرونة ،البطاطا) وهي م�صدر مهم للطاقة.
احلليب وم�شتقاته كم�صدر للكال�سيوم ال�رضوري يف هذه املرحلة.
اخل�ضار واملعادن الغنية بالفيتامني.
الزيوت واحللويات وهي حتتوي على كميات كبرية من الوحدات احلرارية.

المعلومات الداعمة

2

تعزز معرفة العادات الصحية السليمة من قدرة

المراهق على إتخاذ القرارات الغذائية المناسبة.
من اخلطوات ال�رضوري �إتباعها ل�ضمان تغذية �صحيحة ومنو �سليم للمراهق:
احلر�ص على تناول طعام الفطور لأنه وقود النهار.
تناول الوجبات اليومية يف مواعيد منتظمة واحلد من تناول احللوى والوجبات اخلفيفة بني
الوجبات الرئي�سية.
�رشب كمية من املاء ترتاوح بني ليرت ون�صف وليرتين يف اليوم.
�إ�ستبدال امل�رشوبات الغازية والع�صري اجلاهز املحلى بع�صري الفاكهة الطبيعي� ،أو اللنب،
اجلزر ،والبندورة وغريها.
�رشب احلليب ومنتجات الألبان  3مرات يف اليوم على الأقل ل�ضمان احل�صول على الكميات
املطلوبة من عن�رص الكال�سيوم.
�إ�ستبدال امل�أكوالت اجلاهزة مب�أكوالت منزلية للح�صول على العنا�رص الغذائية الأ�سا�سيه
للج�سم.
تناول الفواكه واخل�ضار ،كاجلزر ،واخل�س ،واخليار� ،أثناء م�شاهدة التلفزيون �أو العمل ،بدال ً من
ال�شيب�س والبزورات وال�شوكوال.
جتنب الإ�رساف يف تناول الأغذية الغنية بال�سكريات والدهنيات.
تناول الأغذية الغنية باحلديد ،وتفادي �رشب ال�شاي مع �أو بعد الطعام مبا�رشة.
(من الأطعمة الغنية باحلديد :اللحوم والبي�ض ،اخل�رضاوات الورقية اخل�رضاء مثل اجلرجري
وال�سبانخ ،امل�شم�ش والتني املجفف ،الفول ،والعد�س ،والبازيال اخل�رضاء ،ال�شمندر).
ممار�سة التمارين الريا�ضية ب�إنتظام حلرق الزائد من ال�سعرات احلرارية ،وتقوية الع�ضالت.

 %60.3من املراهقني يف لبنان يح�صلون مرة �إىل ثالث مرات يوميا ً على الأطعمة اجلاهزة
و�/أو احللويات( .درا�سة ال�سلوك واملعارف  -اليوني�سف )2008
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�أكرث العادات اخلاطئة التي ميار�سها املراهقون:
الإكثار من تناول الوجبات ال�رسيعة املليئة بالدهون وال�سكريات والأمالح.
الإكثار من تناول امل�رشوبات الغازية واحللويات.
عدم تناول بع�ض الوجبات الأ�سا�سية فى املنزل خا�صة وجبة الإفطار.
امل�ؤثرات اخلارجية

3

تتسبب العادات الغذائية الخاطئة بالكثير من المشاكل

الصحية للمراهق.
يتعر�ض املراهق لعدة م�شاكل �صحية �سببها �إعتماد �أ�سلوب غذائي خاطىء.
من هذه امل�شاكل نذكر:

�سوء التغذية :ي�سبب �سوء التغذية م�شاكل �صحية م�ستقبلية للأم احلامل والطفل
منها :الإجها�ض �أو والدة طفل غري مكتمل( .على الفتاة قبل الزواج واحلمل املحافظة على
ج�سم �صحي و�سليم ،ملنع اال�صابة ب�سوء التغذية).

ال�سمنة الناجتة عن التغذية املفرطة :تناول كميات كبرية وغري متوازنة من الأغذية
ملدة طويلة ،مثل الن�شويات وال�سكريات والدهنيات والوجبات ال�رسيعة املليئة بالدهون
كالهمربجر والبطاطا املقلية واحللويات وامل�رشوبات الغازية وعدم ممار�سة الريا�ضة.
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�إن �ضغوط الأ�صدقاء التي يواجهها املراهقون يف املدر�سة قد تدفعهم �أحيانا ً �إىل رمي
الغذاء اجل ّيد املعد يف املنزل وتناول ال�شوكوال وامل�رشوبات الغازية مثل زمالئهم.
�إن الدعايات التلفزيونية التي تعر�ض �سلعا ً غذائية غري مغذية ت�ؤثر ب�شكل رئي�سي على
قرارات املراهق ب�إختيار هذه الأطعمة بدال ً من الوجبات ال�صحية.

المعلومات الداعمة

النحافة� :سببها عدم تناول الإحتياجات الغذائية ال�رضورية للنمو فى هذه الفرتة ،خا�صة
عند الفتيات اللواتي يعتربن �أن اجل�سم الر�شيق هو م�ؤ�رش اجلمال.
نق�ص احلديد :ينتج عن:
 تناول كميات غري كافية من الأغذية الغنية باحلديد. �إتباع عادات غذائية خاطئة مثل �رشب امل�رشوبات التى حتتوى على مادة الكافيني كال�شاى،القهوة ،امل�رشوبات الغازية ،بالإ�ضافة �إىل ال�شوكوال بعد الأكل.
 فقدان الدم �أثناء الدورة ال�شهرية (حتتاج الفتاة املراهقة عند بدء احلي�ض �إىل كمية مناحلديد تزيد بن�سبة  % 10على الكمية التي يحتاجها الفتى املراهق).
 احلمل وخ�صو�صا ً احلمل يف وقت مبكر (�أي قبل بلوغ الثامنة ع�رشة من العمر).نق�ص الزنك  :ينتج عن عدم تناول اخل�رضوات اخل�رضاء واحلبوب الكاملة (اخلبز الأ�سمر)
واللحوم احلمراء .ي�ؤدي نق�ص الزنك �إىل :ت�أخري النمو ،ت�أخري البلوغ اجلن�سي ،ظهور حب
ال�شباب� ،ضعف ال�شهية.
ترقق العظام نتيجة الإكثار من تناول امل�رشوبات الغازية ،وال�شاي ،والقهوة ،والتخفيف
من تناول الأطعمة الغنية بالكال�سيوم كالألبان ومنتجاتها ،وعدم ممار�سة الريا�ضة.
زيادة ن�سبة الكولي�سرتول بالدم ب�سبب الإكثار من تناول الأطعمة املليئة بالدهون.
ت�سو�س الأ�سنان :يحدث نتيجة الإكثار من تناول احللويات خا�صة بني الوجبات.
�ضعف مناعة اجل�سم نتيجة لنق�ص الفيتامينات.
ت�أخر ظهور عالمات البلوغ.

ال�صحية بالإ�ضافة �إىل التدخني ،والكحول ،واملخدرات،
عادات املراهقني الغذائية غري
ّ
قد ت�سبب للمراهقني خماطر �صحية عديدة مثل الإ�صابة مبر�ض ال�رسطان ،وال�سكري،
ومر�ض الأوعية القلبية.
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الإ�ضطرابات النف�سية للمراهقني
ت�ؤدي �أحيانا ً بع�ض امل�شاكل النف�سية التي يعاين منها املراهق لظهور �سلوكيات
غذائية خاطئة كالأنوريك�سيا �أي فقدان ال�شهية على الأكل� ،أو البوليميا �أي تناول
كميات كبرية من الأكل والتقيوء عمداً.
ي�ؤدي الإرهاق �إىل تناول كميات كبرية من امل�أكوالت ويف بع�ض الأحيان الإنقطاع كليا ً عن
الأكل.
قد مير املراهـق �أي�ضا ً مبرحـلة من الـقلق فيـ�أكل بطريـقة غري متوازنة وبدون �إنقطاع.

خياراتهم الصحية.
ميكن للأهل م�ساعدة الأبناء يف تعزيز خياراتهم ال�صحية من خالل:
توفري جمموعات من اخل�ضار والفواكه جاهزة للأكل يف متناول يدي املراهق لتناولها بني
الوجبات �أو �أثناء م�شاهدة التلفزيون �إذا كان ال بد من ذلك.
ً
منح املراهق حرية �إختيار �أنواع الأطعمة التي يف�ضلها بدال من الإ�رصار على �إطعامه
الطعام الذي يف�ضله الأهل.
�إعداد بع�ض �أطعمة الوجبات ال�رسيعة كالهمربغر مثال ً يف املنزل ليح�صل عليها املراهق
بطرق نظيفة و�صحية.
�إ�ضافة اخل�ضار والأ�صناف املغذية �إىل غذاء املراهق ك�إ�ضافة البطاطا واجلزر لل�شوربا عند
�إعدادها ،لن ي�شعر املراهق بالطعم ولكنه �سي�ستفيد من الفيتامينات الإ�ضافية.
�إدخال �أنواع جديدة من الأجبان والألبان بنكهات خمتلفة للمراهق تكون �سهلة الإعداد
كوجبات خفيفة.
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4

يلعب األهل دورًا مهمًا في ترشيد األبناء وفي تعزيز

المعلومات الداعمة

�إ�ستبدل امل�أكوالت الد�سمة والدهنية ،وامل�رشوبات املحالة ب�أخرى طبيعية وخالية من
الد�سم وال�سكريات.
عدم الت�سـاهل يف تلبية رغبات املراهق الغذائية �إذا كانت م�رضّة.
تعزيز قدرة املراهق على �إتخاذ القرار والإختيار ،ليعرف متى ميكنه جماراة الأ�صدقاء ومتى
عليه الإلتزم بقراراته ال�صحية.
�إن املواد املغذية التي يحتاج �إليها املراهقون هي تلك التي يبتعدون عنها .الآباء ال
ي�ستطيعون ال�سيطرة على ما يتناوله �أبنا�ؤهم �إال �أنهم ي�ستطيعون �أحيانا ً الت�أثري على
قراراتهم.

معتقدات وعادات خاطئة وشائعة

�إن �سوء التغذية ال ينتج فقط عن نق�ص يف الغذاء ،ولكن ينتج �أحيانا ً كثرية عن نق�ص يف
العنا�رص الغذائية املطلوبة ،بالرغم من كرثة تناول الطعام.
لتخـفي�ض الوزن يحظر على املراهقني تناول �أدويـة ومتابعة حميـات� ،أو الإ�ستـغناء عن
وجـبة معينة دون �إ�ست�شـارة طبيـب �أو �إخت�صا�صي يف التغذيـة.
يجب ت�شجيع املراهقني على �إنقا�ص وزنهم من خالل ممار�سة الريا�ضة البدنية ،لأن
البدينات �أكرث عر�ضة ملخاطر احلمل والوالدة من �سواهن.
�إلغاء وجبة �أو �أكرث يف اليوم ال ي�ؤدي �إىل خ�سارة الوزن بل �إىل خ�سارة العنا�رص الغذائية
ال�رضورية لنمو اجل�سم.
�إلغاء الن�شويات من الوجبات قد يخفف من الوزن ،ولكنه �سيمنع بنف�س الوقت ح�صول
اجل�سم على حاجته من هذه املجموعة الغذائية.
ال يوجد حمية غذائية واحدة تالئم اجلميع تعتمد احلمية الغذائية على  4عوامل:الوزن،
الطول ،العمر ،اجلن�س.
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التغيّرات النفسية
والجسدية التي يشهدها
المراهق
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املراهقة هي �إحدى �أهم مراحل النمو ،تت�شكل خاللها �شخ�صية الفرد
وميتد ت�أثريها مدى احلياة .واملراهقة مرحلة طبيعية من العمر ،وهي الفرتة
الو�سطى بني الطفولة وال�شباب ،حتدث فيها تغريات ج�سدية ونف�سية �رسيعة
ومتالحقة.

عندما يتعرف املراهق �إىل الأمور التي �سيمر بها خالل مرحلة املراهقة والبلوغ
لن يكون التغيري مزعجا ً �أو خميفا ً بل �سيكون عاديا ً ومقبوال ً.
للظروف املحيطة باملراهق ولأ�ساليب الرتبية املتبعة وفهم الآباء وم�ساهمتهم
ت�أثري كبري عليه� .إن �إي�صال املعلومات بالطريقة والوقت املنا�سب ي�ساعد املراهق
يف بناء �شخ�صية �سليمة وحياة �أ�رسية م�ستقرة.

حقائق للحياة

183

التغيّرات النفسية والجسدية التي يشهدها المراهق

ال بد من �إعداد الأهل والفرد ،قبل و�صوله �إىل مرحلة املراهقة ،لإ�ستقبال
التغيرّ ات اجل�سدية والنف�سية التي ترافق هذه الفرتة .ميكن التدرج يف �إي�صال
املعلومات على ح�سب ال�سن وح�سب ما يريد املراهق معرفته.

عناوين رئيسية

التغيّرات النفسية
والجسدية التي يشهدها
المراهق
1

التغريات اجل�سدية والنف�سية ،والإنتقال �إىل مرحلة

الر�شد والن�ضوج تتم خالل �سنوات ومراحل متعددة
من عمر الفرد.

2
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التغريات اجل�سدية عند الذكور والأناث هي �أبرز مظاهر
املراهقة التي تقلق وتثري ت�سا�ؤالت املراهقني.
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للأهل دور �أ�سا�سي يف �إي�صال املعلومات الالزمة

للمراهق ب�شكل تدريجي يتنا�سب مع �سن املراهق ومع
حاجته للمعرفة.
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3

التغريات النف�سية للمراهقني و�سبل التعامل معها
حتدد �شخ�صية الفرد م�ستقبال ً وعالقته باملحيط.

المعلومات الداعمة

التغيّرات النفسية
والجسدية التي يشهدها
المراهق
1

التغيرات الجسدية والنفسية ،واإلنتقال إلى مرحلة

الرشد والنضوج تتم خالل سنوات ومراحل متعددة من عمر
الفرد.
مير املراهق مبراحل خمتلفة من التغريات النف�سية واجل�سدية و�صوال ً �إىل مرحلة
النمو الكامل والن�ضج:
مرحلة ما قبل
البلوغ تمتد من عمر
 10حتى  12سنة.
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يف هذه الفرتة ينبغي:
التفريق بني الأطفال خالل النوم.
تعريف الطفل �أن عليه الإ�ستئذان قبل الدخول �إىل غرف الآخرين.
تعريف الأطفال ب�أن الأ�رسة تتكون من رجل وامر�أة متزوجني.
تهدئة الأطفال ب�ش�أن ما يظهر لديهم من خ�صائ�ص جن�سية
ثانوية ،مثل ظهور �شعر العانة لدى الذكور والإناث ،وبدء منو الثدي
لدى الإناث.
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مرحلة البلوغ أو
مرحلة المراهقة
المبكرة:
تمتد من عمر 13
حتى  14سنة

مرحلة المراهقة
المتوسطة :من عمر
 15حتى  17سنة

المتأخرة :من عمر
 18حتى  19سنة

هذه �سن حتتاج �إىل عناية ومتابعة خا�صة وهي �سن:
الزواج ال�سابق لأوانه �أي قبل متام الن�ضج.
حمل املراهقات املتزوجات.
تعاطي املخدرات يف بع�ض الأحيان (راجع ق�سم الكحول
واملخدرات).
التعر�ض لعدوى الأمرا�ض املنقولة جن�سيا ً (راجع ق�سم الأمرا�ض
املنقولة جن�سياً).
خالل هذه الفرتة يتكامل ن�ضج الفرد ج�سديا ً دون �أن يعطيه هذا
الن�ضج �صفة الرا�شد.
ينبغي الت�أكيد على �أهمية جتنب احلمل للمراهقات املتزوجات،
وذلك بت�أجيل احلمل الأول ،واملباعدة بني احلمول بعد ذلك.

الفرق بني البلوغ واملراهقة:
املراهقة :هي الفرتة التي تقع ما بني الطفولة والن�ضج الكامل للفرد ،وهي ت�شري
�إىل التدرّج نحو الن�ضج اجل�سمي والعقلي والنف�سي والإجتماعي.
البلوغ :يعني بلوغ املراهق القدرة على التنا�سل� ،أي اكتمال الوظائف اجلن�سية
عنده ،وذلك بنمو الغدد اجلن�سية عند الفتى والفتاة .فالبلوغ هو جانب من جوانب
املراهقة ،كما �أنه من الناحية الزمنية ي�سبقها ،فهو �أول دالئل دخول الطفل مرحلة
املراهقة.
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مرحلة المراهقة

يف هذه ال�سن تبد�أ تهيئة املراهقني للبلوغ وعالماته.
من املنا�سب �أن يناق�ش الأب �أو الأم م�س�ألة الإحتالم مع الذكور،
واحلي�ض مع الإناث و�إعالمهن �أنه ميثل جزءا ً من منوهن الطبيعي.
كما ميكن �أن يكت�شف املراهقون واملراهقات «العادة ال�رسية».
ميكن حتديد البلوغ عند الفتاة بظهور �أول حي�ض� ،أما عند الفتى
ف�إننا ال ن�ستطيع �أن نحدد �أول عملية قذف ،لذلك ف�إن بداية
البلوغ عند الفتى ترتبط بربوز ال�صفات اجلن�سية الثانوية (ظهور
ال�شعر وبروز الع�ضالت.)...

المعلومات الداعمة

2

التغيرات الجسدية عند الذكور واألناث هي أبرز مظاهر

المراهقة التي تقلق وتثير تساؤالت المراهقين
التغريات اجل�سدية التي ي�شهدها الذكور
منو العظام والع�ضالت و�إت�ساع الكتفني.
زيادة �إفراز غدد العرق والغدد الدهنية.
	�إنتاج احليوانات املنوية والإنت�صاب املفاجىء.
منو ال�شعر حتت الإبطني ويف منطقة العانة وعلى ال�صدر والوجه (اللحية وال�شارب).
زيادة الطول والوزن.
خ�شونة ال�صوت وبروز احلنجرة (تعرف �أي�ضا ً بتفاحة �أدم).
ظهور حب ال�شباب.
قد يكرب الثدي من ناحية �أو من الناحيتني ويزول بعد � 6أ�شهر �أو عام.
كرب حجم الق�ضيب واخل�صيتني.
التغريات اجل�سدية التي ت�شهدها الفتيات
زياده ن�سبة الطول والوزن.
منو عظام احلو�ض و�إ�ستدارة الوركني.
بدء الدورة ال�شهرية.
منو الثديني.
ظهور ال�شعر يف منطقة العانة وحتت الإبطني.
زيادة �إفراز العرق.
ظهور حب ال�شباب والبثور.

من ال�رضوري مراجعة الطبيب يف حال عدم ظهور هذه التغريات وذلك للت�أكد من النمو
ال�سليم للفتى والفتاة.
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هذه التغريات ال حتدث لكل الفتية والفتيات يف نف�س ال�سن ،فقد حتدث للبع�ض قبل غريهم
�أو بعد غريهم وذلك لأن تكوين كل �شخ�ص يختلف عن الآخر .ال داعي للقلق فبع�ض
ال�شباب ينمون �أ�رسع من غريهم.

�أهم العالمات الفيزيولوجية للبلوغ عند الفتيان

الإنت�صاب  :تدفق الدم اىل الق�ضيب مما ي�سبب ت�ضخمه وزيادة طوله.
الإحتالم �أو الإ�ستنوام  :يحدث غالبا ً �أثناء النوم.
العادة ال�رس ّية �أو الإ�ستنماء  :للعادة ال�رسية ت�أثري �سلبي على الناحية اجل�سمية
للمراهق يف حال املبالغة يف اللجوء �إليها .يجب توجيه الأبناء ملمار�سة الن�شاطات
الريا�ضية ،والإجتماعية التي متلأ وقته وت�شغله عن التفكري بالتغريات التي ي�شعر
بها.
التغيّرات النفسية والجسدية التي يشهدها المراهق

العناية باجل�سم

الإ�ستحمام يوميا ً.
الإ�ستحمام بعد كل عملية قذف �أو �إحتالم.
احلفاظ على نظافة الأع�ضاء التنا�سلية وغ�سلها باملاء بعد كل تبول �أو تربز.
غ�سل الوجه ب�إنتظام ملنع تكاثر الدهون وظهور حب ال�شباب.
غ�سل حتت الإبط و�إ�ستعمال مزيل رائحة العرق.
تبديل املالب�س الداخلية يوميا ً.
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�أهم العالمات الفيزيولوجية للبلوغ عند الفتيات

الدورة ال�شهرية والعادة ال�شهرية (احلي�ض) هي دليل على �أن اجل�سم �صحي
وطبيعي.
كثريا ً ما ي�ستخدم تعبري الدورة ال�شهرية كمرادف للحي�ض �أو الطمث ،ولكن هناك
فرق بينهما:
العادة ال�شهرية (احلي�ض)
هو �إفراز الدم من الرحم اىل خارج اجل�سم عن طريق فتحة املهبل .مدة احلي�ض هي عدد
�أيام نزول الدم الذي يحدث يف بداية الدورة ال�شهرية .ي�ستمر نزول دم احلي�ض يف املتو�سط
بني � 3أو � 5أيام و�أحيانا ً ي�ستمر � 8أو � 10أيام.
الدورة ال�شهرية
هي عدد الأيام من اليوم االول للحي�ض حتى اليوم الذي ي�سبق احلي�ض الثاين.
يوجد �إختالف يف عدد �أيام الدورة ال�شهرية من فتاة و�إمر�أة لأخرى .وهناك �إختالف يف
طول الدورة ال�شهرية عند نف�س الفتاة واملر�أة من دورة لأخرى.
يقدر االطباء طول الدورة ال�شهرية للمر�أة بني  22و 35يوما ً.
تكون الدوره ال�شهرية غري منتظمة يف البداية عند بع�ض الفتيات وهذا طبيعي وال
داعي للقلق� ،إذ عادة ما يحتاج ج�سم الفتاة �إىل �سنتني تقريبا ً لتنتظم الدورة.

الأعرا�ض امل�صاحبة للحي�ض تظهر عادة خالل فرتة � 7أيام قبل حدوث احلي�ض
وتختلف من فتاة اىل �أخرى .من العوار�ض التي ت�صاحب احلي�ض:
تقلب يف املزاج قبل و�أثناء احلي�ض وميل �إىل امل�شاجرة مع الأ�شخا�ص املحيطني.
توتر (يف الأع�صاب) ،ع�صبية.
الآم يف �أ�سفل الظهر.
�صداع.
الآم يف �أ�سفل البطن (نفخه ومغ�ص).
�إنتفاخ و�أحيانا ً �أمل الثديني.
رائحة غري م�ستحبة يف بع�ض الأحيان للإفرازات املهبلية.
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كيفية التخل�ص من تقل�صات البطن
• فرك �أ�سفل البطن بنعومة باليد حتى ي�صبح دافئاً.
• و�ضع كي�س املاء ال�ساخن على البطن.
• القيام ببع�ض التمارين الريا�ضية خا�صة لتقوية
• ع�ضالت �أ�سفل البطن.
• تناول ال�سوائل الدافئة.

العناية باجل�سم �أثناء احلي�ض

التغذية ال�سليمة و�رشب املاء.
الإ�ستحمام يوميا ً.
احلفاظ على نظافة الأع�ضاء التنا�سلية وذلك بالتنظيف باملاء من الأمام اىل اخللف
من ال�رشج �إىل فتحة املهبل.
تغيري الفوطة ال�صحية ب�إنتظام ،ح�سب كمية الدم ،بقاء الفوطة ملدة طويلة
يت�سبب باالروائح الكريهة.
تنظيف اليدين قبل وبعد �إ�ستعمال الفوطة ال�صحية.
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�أ�سباب �إ�ضطراب الدورة ال�شهرية
ال�ضغوط والإ�ضطرابات النف�سية (القلق ،التوتر ،اخلوف).
املر�ض.
ال�سفر الطويل وال�شاق.
�إنخفا�ض �شديد يف الوزن (ب�سبب �إتباع حمية غذائية قا�سية).
الريا�ضة العنيفة والطويلة.

المعلومات الداعمة

3

التغيرات النفسية للمراهقين وسبل التعامل معها

تحدد شخصية الفرد مستقبالً وعالقته بالمحيط.
مير املراهق ببع�ض التغريات النف�سية التي ترافق مرحلة البلوغ �إىل جانب التغريات اجل�سدية
فالتغريات احلا�صلة يف الهرمونات اجلن�سية ت�ؤدي �إىل �إنزعاج وتوتر لأ�سباب ب�سيطة.
فج�سديا ً ي�شعر بنمو �رسيع يف �أع�ضاء ج�سمه قد ي�سبب له قلقا ً و�إرتباكاً ،ينتج عنه
�إح�سا�س باخلمول والك�سل وقد ي�شعر بحاالت من الإكتئاب ،والي�أ�س واحلزن ال يعرف
�سببها .فهذه التغريات (العادة ال�رسية واملنامة) قد ت�سبب القلق عند املراهق لعدم
قدرته على فهمها �أو التحكم بها.
نف�سيا ً يبد�أ بالتحرر من �سلطة الوالدين لي�شعر بالإ�ستقاللية والإعتماد على النف�س،
ويف نف�س الوقت ،ال ي�ستطيع �أن يبتعد عن الوالدين لأنهما م�صدر الأمن والطم�أنينة.
مير املراهق بتقلبات مزاجية كبرية في�شعر يوما ً ب�إرتفاع كبري يف املعنويات على عك�س
اليوم التايل حيث ي�شعر ب�إحباط وت�شا�ؤم ولكن ال داعي للقلق� ،إن مثل هذه امل�شاعر
طبيعية خالل مرحلة البلوغ.
كل هذه التغريات هي طبيعية وقد تختلف حدتها من �شخ�ص �إىل �آخر ولذلك من املهم
اللجوء �إىل �أحد �أفراد العائلة للتوا�صل معه/ها ومناق�شة الأمور التي تهمه.
خ�صائ�ص م�شرتكة بني املراهقني واملراهقات تظهر يف ت�رصفاتهم:

�إثبات الذات :يت�صور املراهق �أن له ملء احلرية يف الت�رصف ويريد �أن يربهن ذلك فيبالغ يف
الإهتمام باحلرية.
التخوف من عدم اجلاذبية والرتكيز على �صورة اجل�سد :ال�شكل� ،إهتمام الآخرين به.
�شدة احل�سا�سية� :رسعة الت�أثر والع�صبية ،عدم الإ�ستقرار ،والقلق.
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حب التجربة والإ�ستك�شاف :الذي يدفعه �إىل جتربة التدخني واملخدرات (راجع ق�سم
الكحول واملخدرات).
�أحالم اليقظة :ت�سيطر على املراهق بفعل خياله املرهف� .إذا زاد عن حدها ،جتعله �إنطوائيا ً
ومنعزال ً �أما �إذا كانت معتدلة فال �رضر منها بل على العك�س ممكن �أن تكون مفيدة.
التمرد ،ثورات الغ�ضب والإحتجاج :الرغبة يف امل�شاحنة ،فيبد�أ بالإحتجاج ،والنقد
واجلدل يقوده اليها �إح�سا�س بعدم فهم الآخرين له.
اخلجل� :شعور ناجت عن اخل�شية من لوم الآخرين ونق�ص الثقة بالنف�س ،واخلوف من
ال�سخرية.

4

لألهل دور أساسي في إيصال المعلومات الالزمة

للمعرفة.
«ال�صغري يكرب ،والذي كان بالأم�س يتكلم كثريا ً �أ�صبح اليوم يكتم الأ�رسار».

يتجنب معظم الآباء يف جمتمعاتنا العربية احلديث �إىل �أبنائهم عن التغريات التي ي�شهدها
ج�سدهم خالل مرحلة املراهقة وذلك �أحيانا ً لعدم معرفة طرق �إي�صال املعلومات وتف�سري
التغيريات للمراهق .لذلك يجد املراهق نف�سه حائرا ً وقلقا ً؛ �إذ يالحظ التغريات النف�سية
واجل�سدية التي ت�صيبه ،وهو ال يدري ما �رس هذه التغريات ،فيحاول �أن ي�ستمد املعلومات من
اخلارج وخا�صة من �أ�صدقائه ،وهذا يجعل املراهقني يتبادلون الأ�رسار واملعلومات فيما بينهم،
خا�صة فيما يتعلّق بالق�ضايا اجلن�سية والتغريات التي ي�شهدها ج�سد املراهق/املراهقة.
يتحمل الأهل م�س�ؤولية ن�رش الوعي والرتبية اجلن�سية� .إن فهم الأهل لهذه التغيرّ ات
يجعلهم قادرين على التعامل مع �أبنائهم ،فهمهم ،وتزويدهم باملعلومات حينما تدعو
احلاجة ،و�إبعادهم عن جتربة املمنوعات.
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للمراهق بشكل تدريجي يتناسب مع سن المراهق ومع حاجته
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�إن تزويد املراهقني باملعلومات العلمية ال�صحيحة ال يحرِّ�ض على القيام بالأعمال غري
الأخالقية بل يغر�س فى النفو�س الثقة والإحرتام والإعتزاز بالنف�س.
يف حال طرح �أي �س�ؤال يجب عدم قمعه ،و�إ�سكاته ،والإ�ستهزاء به ،بل من الواجب الإجابة
على كافة اال�سئلة مبا يتنا�سب مع فهم املراهق و�إدراكه.
املطلوب من الأهل دعم الأبناء و�إحرتام �آرائهم ،مع الإ�ستمرار يف املراقبة ،والتوجيه،
واملناق�شة ،ملنع قيامهم ب�سلوكيات غري م�س�ؤولة.
من املفيد �إ�رشاك املراهق يف �ش�ؤون العائلة ،فاالخذ بر�أيه يجعله ي�شعر بالإنتماء والثقة
بالنف�س والقدرة على �أخذ القرارات.
من املفيد ت�شجيع املراهق على �إن�شاء ال�صداقات كو�سيلة لتنمية �شخ�صيته مع احلر�ص
على التعرف على الأ�صدقاء اجلدد ،ومالحظة �أية عالمات ملفتة قد تطر�أ على ت�رصفات
املراهق.
فرتة املراهقة لي�ست فقط فرتة قلق و�إحباط �إنها �أي�ضا ً مرحلة تتميز بالكثري من

التغريات الإيجابية التي ينبغي تنميتها لدى املراهق ومنها:

الإح�سا�س بامل�س�ؤولية.
امليل �إىل �أخذ املبادرة وم�ساعدة الآخرين.
الإن�ضمام �إىل املجموعات وظهور روح القيادة لدى البع�ض.
الرغبة يف التغيري.
ظهور امليول الأدبية والفنية والعلمية (ممار�سة �أنواع خمتلفة من الريا�ضة ،الكتابات
الب�سيطة).
بدء الإهتمام باجلن�س الآخر.
الإهتمام بقراءة و متابعة ال�صحف والأخبار العامة ومناق�شتها.
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الصحة اإلنجابية والجنسية

ال�صحة الإجنابية هي الو�صول �إىل حالة من الرفاه البدين والنف�سي والإجتماعي
مبا يحفظ �صحة اجلهاز التنا�سلي عند املر�أة والرجل طيلة دورة احلياة .فهي
تعني قدرة النا�س على التمتع بحياة جن�سية مر�ضية وم�أمونة يف �إطار القيم
املجتمعية والقوانني املرعية والعوامل النف�سية والثقافية والإجتماعية التي
حتيط بهم.
�أما الرتبية اجلن�سية فهي تعني تزويد الطفل باملعلومات املتعلقة ب�صحته
اجلن�سية بال�شكل الذي يتالءم مع عمر الطفل و�إحتياجاته .فالرتبية اجلن�سية
هي جزء من تربية الأحا�سي�س والإرادة والتي ال تنجز يف يوم واحد� ،إذ يجب �أن
حت�صل تدريجيا ً وباكرا ً ويف حميط عائلي ي�ؤدي �إىل �إتزان جن�سي.
�إن تزويد ال�شباب (الفتية والفتيات) باملعلومات الكافية يف جمايل ال�صحة
الإجنابية وال�صحة اجلن�سية ت�ساعدهم على �إتخاذ قرارات �سليمة فيما يتعلق
باحلمل والإجناب ،كما حتميهم من اال�صابة بكثري من الإلتهابات املنقولة
جن�سياً.
ح�صول ال�شباب على املعلومات العلمية الالزمة املتعلقة ال�صحة الإجنابية
واجلن�سية ي�ساهم يف تقبلهم لنف�سهم وللجن�س الآخر ،كما ي�ساعدهم يف
تبني �سلوكيات �سليمة وم�س�ؤولة.
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عناوين رئيسية

الصحة اإلنجابية
والجنسية
1

ال�صحة الإجنابية هي حالة رفاه كامل بدنيا ً وعقليا ً
و�إجتماعيا ً يف جميع الأمور املتعلقة باجلهاز التنا�سلي

ووظائفه وعملياته ،ولي�ست جمرد ال�سالمة من املر�ض
�أو الإعاقة.

2

الثقافة اجلن�سية ت�شكل جزءا ً من الثقافة ال�صحية

العامة ،والبد من �إعتبارها بنف�س الأهمية كال�صحة
النف�سية وال�صحة اجل�سدية.

3
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التعرف �إىل موا�ضيع ال�صحة الإجنابية واجلن�سية مهم
لل�شباب لأنهم يف طور النمو والتح�ضري حلياة �أ�رسية.
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4

من ال�رضوري الإهتمام ب�صحة املر�أة يف جميع مراحل

حياتها طفلة ،مراهقة يف �سن الإجناب ،كما يف �سن
الأمان وال�شيخوخة.

5

من حق الرجل واملر�أة معرفة و�إ�ستخدام �أ�ساليب
تنظيم الأ�رسة امل�أمونة والفعالة التى ّ
متكن من
التخطيط لبناء الأ�رسة.
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الصحة اإلنجابية
والجنسية
1

الصحة اإلنجابية هي حالة رفاه كامل بدنيًا وعقليًا

وإجتماعيًا في جميع األمور المتعلقة بالجهاز التناسلي
ووظائفه وعملياته ،وليست مجرد السالمة من المرض أو
اإلعاقة.
تعني ال�صحة الإجنابية:
قدرة الأفراد على التمتع بحياة جن�سية مر�ضية وم�أمونة.
قدرة الأفراد على الإجناب وحريتهم يف تقرير الإجناب وموعده وتواتره (وي�شتمل هذا ال�رشط
الأخري على حق الرجل واملر�أة يف معرفة و�إ�ستخدام �أ�ساليب تنظيم اخل�صوبة التي يختارانها
والتي ال تتعار�ض مع القانون).
احلق يف احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية املنا�سبة التي ّ
متكن املر�أة من �أن جتتاز ب�أمان
فرتة احلمل والوالدة وتهيئ للزوجني �أف�ضل الفر�ص لإجناب طفل متمتع بال�صحة.
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جمموعة من الأ�ساليب والطرق واخلدمات التي ت�سهم يف ال�صحة الإجنابية والرفاه من
خالل منع حدوث م�شاكل ال�صحة الإجنابية وحلها.
وهي ت�شمل �أي�ضا ً ال�صحة اجلن�سية التي تهدف �إىل حت�سني نوعية احلياة والعالقات
ال�شخ�صية ال جمرد تقدمي امل�شورة والرعاية الطبية املتعلقة بالإجناب والأمرا�ض اجلن�سية.
ت�شمل خدمات ال�صحة الإجنابية
الأمومة امل�أمونة (الرعاية ال�صحية للأمهات قبل الوالدة ،والوالدة امل�أمونة ،والرعاية
بعد الوالدة مبا يف ذلك تقدمي امل�شورة  -الإ�ست�شارة  -املالئمة والت�شجيع على الر�ضاعة
الطبيعية).
تنظيم الأ�رسة.
النمو اجلن�سي ال�صحي ،الإعالم والتثقيف و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن احلياة اجلن�سية وال�صحة
الإجنابية.
ً
الوقاية من �إلتهابات اجلهاز التنا�سلي والأمرا�ض املنقولة جن�سيا وعالجها.
الإكت�شاف املبكر ل�رسطان الثدي و�رسطان اجلهاز التنا�سلي عند املر�أة والرجل.
الوقاية من العقم.
الوقاية من ح�صول حمل غري مرغوب فيه ،ومعاجلة م�ضاعفات الإجها�ض.
خدمات الن�ساء يف �سن الأمان.
الإهتمام بالفئات الأكرث حاجة وخا�صة املراهقني وال�شباب.
الفعالة للرجل ودوره يف ال�صحة الإجنابية (حماربة كافة و�سائل التمييز والتباين
امل�شاركة
ّ
النوعي بني الرجل واملر�أة «اجلندر» والرتكيز على جودة اخلدمات ال�صحية املقدمة).
ال�صحة الإجنابية واجلن�سية لي�ست خدمات فقط ،بل هي معارف ومواقف و�سلوك ،جتنّب
الفرد والأ�رسة واملجتمع العديد من امل�ضاعفات والأ�رضار وامل�شاكل ال�صحية واالجتماعية،
وتزيد من فر�ص متتعهم بحياة �سعيدة ومنتجة.
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الرعاية ال�صحية الإجنابية هي �إذن:

المعلومات الداعمة

2

الثقافة الجنسية تشكل جزءًا من الثقافة الصحية

العامة ،والبد من إعتبارها بنفس األهمية كالصحة النفسية
والصحة الجسدية.
يعتقد البع�ض �أن الرتبية اجلن�سية ت�شجع على الإباحية والتفلت الأخالقي ،وهذا بالطبع غري
�صحيح.
املعلومات العلمية املوثوقة حول ال�صحة اجلن�سية �رضورية لأنها ت�ساعد الإن�سان كي يتعرف
على حاجاته وبالتايل ي�سهل عليه فهمها والتحكم بها.
�إن توفري املعلومات العلمية اخلا�صة بال�صحة اجلن�سية ي�ساعد �أفراد املجتمع على �إتخاذ
قرارات �سليمة تتعلق بحياتهم و�سلوكياتهم اليومية واجلن�سية .من ال�رضوري احل�صول على
معلومات حول:
الأع�ضاء التنا�سلية ووظائفها.
�أهمية املحافظة على نظافة الأع�ضاء
التنا�سلية لتجنب الإ�صابة بالكثري من
الأمرا�ض.
البلوغ ومظاهره (راجع ق�سم التغريات
النف�سية واجل�سدية للمراهقني).
الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً (راجع ق�سم
الأمرا�ض املنقولة جن�سيا ً والإيدز).
تربية الأبناء على مفهوم امل�ساواة
والإحرتام بني اجلن�سني.
�أهمية التفاهم وامل�صارحة والإن�سجام
يف العالقة اجلن�سية بني الزوجني.
معرفة اخل�صائ�ص اجل�سدية والنف�سية
للعالقة اجلن�سية بني الزوجني.
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يرف�ض الكثري من الأهل مناق�شة املوا�ضيع
املتعلقة بالرتبية اجلن�سية مع �أبنائهم لعدة
�أ�سباب �أهمها:
 .1جهل الأهل �أنف�سهم ملعنى الرتبية
اجلن�سية و�أهميتها ،ونتائجها الإيجابية
يف تربية الأبناء.
�	.2إفتقار الأهل للمعلومات العلمية حول
الرتبية اجلن�سية.
 .3احل�سا�سية واحلرج يف طرح ومناق�شة
هذه املوا�ضيع بطريقة علمية مع الأبناء.
�	.4إفتقار الأهل للمهارات الالزمة التي
ت�ساعد يف �إي�صال املعلومات (منها
الإت�صال والتوا�صل ،الإ�صغاء ،التعرف
	�إىل امل�شاكل).

المعلومات الداعمة

التعرف �إىل �أج�سامهم دون قلق �أو خوف مبالغ فيه خا�صة خالل مرحلة املراهقة.
التعاطي مع التغريات النف�سية واجل�سدية التي ميكن �أن تواجههم يف مرحلة املراهقة.
عدم اللجوء للم�صادر غري املوثوق فيها للح�صول على املعلومات املتعلقة ب�صحتهم
اجلن�سية.
تعزيز قدرتهم على �إتخاذ القرارات ال�صحية ال�سليمة وامل�س�ؤولة.
من ال�رضوري �أن يواكب عملية الرتبية اجلن�سية م�ساعدة الأبناء على �إكت�ساب مهارات
�أ�سا�سية ميكنهم �إ�ستخدامها يف حياتهم اليومية ومنها:
القدرة على الإت�صال والتوا�صل والإ�صغاء للآخرين وتقبّلهم.
طلب امل�ساعدة والن�صيحة من الآخرين.
التفاو�ض و�إتخاذ القرار وت�أكيد الذات وتقبل الآخرين.
التعرف على ال�ضغوط التي ميار�سها الآخرون والقدرة على مقاومة تلك ال�ضغوط
والتعامل معها.
مناق�شة العديد من الق�ضايا اخللقية واالجتماعية املتعلقة بالأمور اجلن�سية ،وكذلك
الأمور احل�سا�سة مثل :املمار�سة اجلن�سية ،والإجها�ض ،وتنظيم الن�سل وتنظيم الأ�رسة.
�إن احل�صول على معلومات حول موا�ضيع ال�صحة اجلن�سية جتعل الفرد يتعامل معها
بب�ساطة وح�سن �إختيار ،بدال ً من الإرباك الذي يرافق الكثريين وخا�صة املراهقني.

حقائق للحياة

203

الصحة اإلنجابية والجنسية

�إن درجة من احلرج والقلق قد تكون م�صاحبة لعملية الرتبية اجلن�سية .وهذا طبيعي نظرا ً
حل�سا�سية املو�ضوع ودقته ،ومع هذا ين�صح الأهل ب�رضورة مواجهة املو�ضوع بن�ضج وم�س�ؤولية
وثقافة علمية �صحيحة وعدم الهروب منه �أو �إغفاله� .إن ذلك يتطلب من الأهل �إ�ستخدام
اللغة واملعلومات املنا�سبة يف التوقيت والظروف املالئمني ب�شكل ي�ساعد الأبناء على:

المعلومات الداعمة

3

التعرف إلى مواضيع الصحة اإلنجابية والجنسية مهم

للشباب ألنهم في طور النمو والتحضير لحياة أسرية.
يعتقد البع�ض �أن فئة ال�شباب هي الفئة الأكرث متتعا ً بال�صحة والأقل معاناة من امل�شاكل
ال�صحية ،وهي لذلك لي�ست بحاجة للح�صول على معلومات تثقيفية حول ال�صحة
الإجنابية اجلن�سية.
�إن هذا الإعتقاد لي�س �صحيحاً ،لأن املمار�سات اخلطرة التي تنعك�س على �صحة الرا�شدين مبا
فيها الإلتهابات املنقولة جن�سياً ،غالبا ً ما تظهر يف مرحلة ال�شباب/املراهقة نتيجة بع�ض
ال�سلوكيات ال�صحية اخلطرة (اجلن�س غري املحمي ،تعاطي املخدرات) وت�ستمر طول العمر؛
بع�ض هذه ال�سلوكيات تنعك�س بطريقة خا�صة على م�ضاعفات احلمل وعدوى الإلتهابات
املنقوله جن�سيا ً والإيدز.
يف لبنان �أ�شارت درا�سة املعارف واملواقف واملمار�سات �أن:

 % 47 -من الأ�شخا�ص الذين �شملتهم الدرا�سة �أقاموا �أول عالقة جن�سية قبل �سن الـ (� 20سنة).

 حوايل  %48بني عمر (� 24-15سنة) �ضمن الع ّينة يقيمون عالقات جن�سية خارج �إطار الزواج. فقط %42منهم ي�ستعملون الواقي الذكري. %33 -لديهم عدة �رشكاء جن�سيني.

�إن احل�صول على معلومات حول ال�صحة الإجنابية وال�صحة اجلن�سية �أمر مهم لل�شباب من
اجلن�سني فعليهما �أن يعرفا املعلومات العلمية ال�صحيحة حول:
اجلهاز التنا�سلي عند الذكر والأنثى ،ووظائف �أع�ضاء اجلهاز التنا�سلى للجن�سني وطرق
املحافظة على نظافتها.
�سبل الوقاية من الإلتهابات املنقولة جن�سياً.
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المعلومات الداعمة

ومن �أجل ذلك يجب توعية ال�شباب وال�شابات وم�ساعدتهم على:
عدم القيام ب�أي عالقات جن�سية غري حممية.
ت�أجيل الزواج �إذا �أمكن� ،أو على الأقل ت�أجيل احلمل الأول ب�إ�ستخدام و�سيلة تنظيم �أ�رسة
منا�سبة �إىل ما بعد �سن الع�رشين حتى يكون احلمل والوالدة م�أمونني ،وحتى يتمكن
وحتمل م�س�ؤوليته �صحيا ً
الوالدين من التهي�ؤ نف�سيا ً وج�سديا ً وماديا ً لإ�ستقبال املولود
ّ
واجتماعيا ً ب�شكل �سليم.
املباعدة بني كل مولود و�آخر لفرتة تعطي للأم الفر�صة للراحة وجتنب �أ�رضار وم�ضاعفات
تكرار الوالدات من ناحية ،والرتبية ال�سليمة للطفل من ناحية �أخرى.
الإ�ستفادة من اخلدمات ال�صحية �سواء يف رعاية احلمل والوالدة ،وما بعد الوالدة ،وكذلك
الإ�ستفادة من خدمات تنظيم الأ�رسة ومعاجلة الأمرا�ض املرتبطة باجلهاز التنا�سلي ،والإجناب
يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية املتوفرة.
تذكر!! �إن احلمل بعد عمر الـ 35يعترب حمال ً �صعبا ً وقد يكون خطرا ً لذلك ال بد من الأخذ
بالإعتبار عمر الأم وعدد املواليد الذي يقرر الزوجني �إجنابه قبل �إتخاذ قرار ت�أجيل الإجناب� ،أو
املباعدة بني احلمول.
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فيزيولوجيا احلمل والوالدة ،ورعاية
املواليد وتربية الأطفال.
و�سائل تنظيم الأ�رسة.
العادات واملمار�سات واملفاهيم
املغلوطة ال�ضارة املنت�رشة فى املجتمع
والعمل على مكافحتها.

�إن الإجناب املبكر ،واملتقارب قد ينتج عنه:
وفيات عالية للأمهات.
• �إرتفاع وفيات الر�ضع والأطفال.
• والدات �أطفال خ ّدج (قبل الأوان).
• حدوث م�ضاعفات مر�ضية كفقر الدم
املزمن والإلتهابات احلو�ضية.
• م�شاكل �أ�رسية و�صعوبات يف الرتبية.

المعلومات الداعمة

4

من الضروري اإلهتمام بصحة المرأة في جميع مراحل

حياتها طفلة ،مراهقة في سن اإلنجاب ،كما في سن األمان
والشيخوخة.
قبل الزواج
التغذية ال�سليمة التي حتمي الفتاة من �سوء التغذية .فالفتاة التي تعاين من �سوء
التغذية �ستكون حامل �ضعيفة اجل�سم وهذا ي�ؤثر �سلبا ً على اجلنني (راجع ق�سم التغذية
للمراهقات).
عند �إتخاذ قرار الزواج من ال�رضوري �إجراء الفحو�صات الالزمة للزوجني حلماية �أنف�سهما
وحماية �أطفالهم من �أية م�شاكل �صحية حمتملة.
التعرف �إىل و�سائل تنظيم الأ�رسة.
تزويد ال�شباب باملعلومات الالزمة حول ال�صحة الإجنابية وال�صحة اجلن�سية :ال�شابة التي
مل تتلق معلومات كاملة قد تكون �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالإلتهابات املنقولة عن طريق
اجلن�س التي قد ت�ؤدي للعقم �أو الوفاة .كما �أن توفر املعلومات الالزمة �سي�ساعد يف �إجناح
العالقة احلميمة بني الزوجني.
�إن زواج الأقارب موجود بن�سبة عالية يف لبنان خا�صة يف القرى ،من ال�رضوري التنبه يف
حاالت الزواج هذه �إىل:
 �إجراء الفحو�صات الطبية قبل الزواج. -املتابعة الطبية �أثناء احلمل لتفادي �أية م�شاكل للطفل.
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التنبه �إىل املخاطر التي ميكن �أن تعرت�ض:
احلمل املبكر :من املخاطر التي ميكن �أن تتعر�ض لها احلامل التي مل تبلغ ال�سابعة ع�رشة:
الإجها�ض.
م�شاكل �أثناء عملية الوالدة (�أمل ووالدة �صعبة).
والدة مبكرة قبل �إكتمال منو اجلنني.
احلمل املت�أخر (بعد عمر � 35سنة)  :قد ي�ؤدي �إىل م�شاكل تهدد �صحة الأم واجلنني �إذا مل
يخ�ضع للمراقبة والعناية الطبية .من امل�شاكل التي ميكن �أن حت�صل:
�صعوبة احلمل.
زيادة �إحتمال الإ�صابة بال�سكري �أثناء احلمل.
زيادة �إحتمال �إرتفاع �ضغط الدم.
طلق مبكر.
والدة مبكرة.
والدة قي�رصية.
زيادة �إحتمال حدوث ت�شوهات خلقية عند اجلنني.
�إن املتابعة �أثناء احلمل و�إجراء الفحو�صات الطبية الالزمة ،ومنها الت�صوير ال�صوتي� ،أمر
�رضوري لأنه ي�ساعد يف التعرف �إىل الو�ضع ال�صحي للأم والطفل والتعامل معه.
خالل فرتة احلمل
احل�صول على العناية واملتابعة الطبية �أثناء احلمل (راجع ق�سم الأمومة امل�أمونة).
املحافظة على �صحة جيدة وممار�سة العادات ال�صحية ال�سليمة والإبتعاد عن ال�سلوكيات
ال�صحية اخلاطئة كالتدخني ،وتناول الكحول ،و�سوء التغذية ،وعدم الإهتمام بالنظافة.
التعرف �إىل طرق العناية بالطفل.
التعرف �إىل طرق الر�ضاعة الطبيعية (راجع ق�سم الر�ضاعة الطبيعية).
التعرف �إىل طرق العناية بالطفل كالتغذية ،النظافة ،والتلقيح.
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بعد الزواج وعند �إتخاذ قرار احلمل

المعلومات الداعمة

بعد الوالدة
زيارة الطبيب بعد الوالدة (خالل الفرتة املمتدة من �أربعة �إىل �ستة �أ�سابيع بعد الوالدة)
�رضورية حتى و�إن مل ت�شعر احلامل ب�أية م�شاكل �صحية.
املحافظة على النظافة ال�شخ�صية خ�صو�صا ً نظافة الأع�ضاء التنا�سلية.
�إ�ستخدام �إحدى و�سائل منع احلمل ،ب�إ�رشاف الطبيب ،لتفادي احلمل جمددا ً قبل �أن ت�ستعيد
الأم �صحتها.
العناية بالن�ساء ما بعد �سن الأمان
من �أبرز التغريات التي تطر�أ على ج�سم
املر�أة بني �سن  50-45هو �إنقطاع الطمث
�أي توقف العادة ال�شهرية وهذا ما ي�سبب
الإحباط والي�أ�س عند كثري من الن�ساء
خا�صة كونها تعني فقدان القدرة على
الإجناب.
من املفيد لل�سيدة �أن تنظر �إىل هذه املرحلة
على �أنها الوقت املنا�سب للإ�ستمتاع
بنف�سها وباحلياة ب�شكل �أف�ضل مما كانت
عليه.

عوار�ض �إنقطاع الطمث:

• نوبات �سخونة مفاجئة وتع ّرق.
• �أالم يف الظهر وال�صدر واملفا�صل.
• �إنتفاخ يف البطن وزيادة يف الوزن.
• نعا�س وك�سل.
• جفاف يف املهبل.
• توتر ع�صبي و�أرق.
• �شعور بالإكتئاب.
• قلة الثقة بالنف�س وبالقدرة على
الإ�ستمتاع بالعالقة اجلن�سية مع الزوج.

املحافظة على نظافة الأع�ضاء التنا�سلية:
غ�سل الأع�ضاء التنا�سلية باملاء فقط .
جتفيف الأع�ضاء مبن�شفة خا�صة.
�إ�ستبدال املالب�س الداخلية يومياً.
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تنظيم األسرة المأمونة والفعالة والمقبولة التي ّ
تمكن من
التخطيط لبناء األسرة.
�إن التعرف على و�سائل تنظيم الأ�رسة ي�ساعد الزوجني يف التخطيط لإجناب العدد املنا�سب
من الأبناء يف التوقيت الذي يتنا�سب مع ظروفهم .هناك العديد من و�سائل تنظيم الأ�رسة
الفعالة ومنها الأقل فعالية ،وفيما يلي نذكر:
الواقي الذكري :يحمي من الإلتهابات املنقولة جن�سياً .هو عبارة عن غ�شاء م�صنوع من
املطاط يو�ضع على الع�ضو الذكري منذ بداية الإنت�صاب �إىل ما بعد القذف والإن�سحاب
الكلي من ع�ضو املر�أة الكلي.
 مينع ال�سائل املنوي من دخول املهبل. ال ي�ستعمل لأكرث من مرة واحدة. يجب رميه بعد الإ�ستعمال. ي�ساعد يف منع حدوث احلمل �إذا �إ�ستخدم جيداً.الواقي الن�سائي :يو�ضع يف املهبل قبل عملية املجامعة مبا�رشة �أو قبلها ب�ساعات
ولي�س من ال�رضوري التخل�ص منه مبا�رشة بعد �إنتهاء الإت�صال اجلن�سي .ي�ساعد يف حماية
ال�رشيكني اجلن�سيني من الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً مبا فيها ال�سيدا.
اللولب :يو�ضع يف رحم املر�أة من قبل الطبيب الذي يحدد �إذا كان هناك ما مينع �إ�ستخدامه.
يتم تركيب اللولب )1( :خالل العادة ال�شهرية )2( ،خالل الأ�سبوع اخلام�س بعد الوالدة،
( )3خالل ال�شهر الثالث بعد الوالدة القي�رصية )4( ،خالل الأ�سبوع الثالث بعد الإجها�ض.
ي�ساعد اللولب يف منع حدوث احلمل لكنه ال ي�ؤمن احلماية من الإلتهابات املنقولة جن�سياً.
ميكن نزع اللولب للمر�أة ب�إ�رشاف الطبيب يف �أي وقت ت�شاء ح�سب رغبتها ويف�ضل يف الأيام
الأوىل من الدورة ال�شهرية.
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5

من حق الرجل والمرأة معرفة وإستخدام أساليب

المعلومات الداعمة

حبوب منع احلمل و�سيلة �سهلة الإ�ستعمال ،عالية الفعالية �إذا �إ�ستعملت بانتظام.
ت�ؤخذ هذه احلبوب ب�إ�ست�شارة الطبيب الذي يحدد طريقة �إ�ستخدامها.
هناك مفهوم خاطىء حول ت�أثري هذه احلبوب على خ�صوبة املر�أة بعد التوقف عن
�إ�ستعمالها ،فاحلبوب ال ت�سبب ن�شافا ً (جفافاً) يف املهبل �أو املبي�ض �إطالقاً.
حقن منع احلمل :هي عبارة عن هورمونات فعالة جدا ً يف منع احلمل.
	�آمنة للإ�ستعمال �أثناء الر�ضاعة �أي�ضاً. ميكن �إ�ستخدامها للمر�أة التي جتاوزت �سن الـ 35حتى ال 45من العمر. بعد التوقف عن �إ�ستعمالها قد يت�أخر احلمل مدة تقارب الـ� 4أ�شهر حتى ينتهيمفعولها يف اجل�سم.
 تعطى لل�سيدة حقنة كل � 3أ�شهر� ،أما بالن�سبة للأم اجلديدة فيجب �أن ت�أخذ حقنةبعد � 6أ�سابيع من الوالدة ومن ثم كل � 3أ�شهر.
قطع الوعاء الناقل عند الرجل :هي و�سيلة دائمة بالن�سبة للرجل.
	�آمنة وب�سيطة تتم خالل دقائق يف العيادة حتت ت�أثري خمدر مو�ضعي. يبد�أ مفعولها بعد م�ضي ثالثة �أ�شهر على تنفيذ العملية �أو بعد  20جمامعةيح�صل خاللها قذف.
 يجب �إ�ستعمال و�سيلة �أخرى ملنع احلمل خالل الفرتة الأوىل. لي�س لها م�ضاعفات �أو عوار�ض جانبية ال ت�ؤثر هذه الو�سيلة على القدرة �أو الرغبة اجلن�سية. يجب �أن يت�أكد الزوجان قبل �إ�ستخدام هذه الو�سيلة �أنهما ال يرغبان بالإجناب جمدداً.ربط الأنابيب عند املر�أة :و�سيلة دائمة بالن�سبة للمر�أة ،تتم خالل عملية ب�سيطة
و�آمنة جترى يف امل�ست�شفى ولكن ال ت�ستلزم املبيت هناك لأن املخدر مو�ضعي.
 لي�س لها �آثار جانبية �أو م�ضاعفات. ال ت�ؤثر على القدرة �أو املتعة اجلن�سية. -يجب �أن يت�أكد الزوجان قبل �إ�ستخدام هذه الو�سيلة �أنهما ال يرغبان بالإجناب جمدداً.
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الكرميات :ت�ستعملها املر�أة قبل اجلماع ،يجب الإمتناع عن غ�سل املهبل ملدة ثماين �ساعات
بعد عملية اجلماع للت�أكد من �أن هذه املواد قد �أبادت جميع احليوانات املنوية .هذه الطريقة
ذات فعالية حمدودة �إذا �إ�ستعملت لوحدها لذلك يو�صى ب�إ�ستعمالها �إىل جانب و�سيلة �أخرى
كالواقي الذكري.
التحاميل :ت�ستخدم �أثناء اجلماع .فعالية التحاميل لي�ست عالية جدا ً �إذا �إ�ستعملت
لوحدها لذلك يو�صى ب�إ�ستعمالها �إىل جانب و�سيلة �أخرى كالواقي الذكري.
العد :من الو�سائل الطبيعية ملنع احلمل ،وهي عبارة عن الإمتناع عن املجامعة (�أو اجلماع) يف
فرتة الإبا�ضة وهي الفرتة التي تكون فيها البوي�ضة جاهزة للإخ�صاب �إذا مت الإلتقاء باحليوان
املنوي .لي�س لها عوار�ض جانبية ،وذات فعالية حمدودة.
الإن�سحاب (العزل) :من الو�سائل الطبيعية ملنع احلمل ،خالل العملية اجلن�سية يقوم الزوج
ب�سحب ع�ضوه الذكري من مهبل الزوجة قبل القذف فيتم القذف خارجاً.
الر�ضاعة الطبيعية من الو�سائل الطبيعية ملنع احلمل ،وهي غالبا ً حتمي الأم من احلمل
خالل فرتة الر�ضاعة خا�صة مع غياب الدورة ال�شهرية خالل هذه الفرتة ،ولكن ي�ستح�سن
�إ�ستعمال و�سائل �أخرى لتدعيم هذه الطريقة لأنها ذات فعالية حمدودة.
ين�صح مبراجعة الطبيب قبل �إتخاذ قرار �إ�ستخدام �أية و�سيلة من هذه الو�سائل.
�إن املعلومات حول ال�صحة الإجنابية واجلن�سية متوفرة يف لبنان من م�صادر متعددة منها:
 م�رشوع ال�صحة الإجنابية يف وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية  /وزارة ال�صحة العامة.01-611175 / 01-389106

 -مراكز الرعاية ال�صحية الأولية.

كما تتوافر خدمات ال�صحة الإجنابية مبا فيها و�سائل تنظيم الأ�رسة يف معظم امل�ستو�صفات

واملراكز ال�صحية ببدل رمزي.
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من الأ�ساليب الإ�ضافية لتنظيم الأ�رسة نذكر:

اإللتهابات المنقولة
جنسيًا ومنها اإليدز
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�إن خماطر عدوى الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً ال تتوقف فقط عند تهديد �صحة
الفرد بل تهدد �أي�ضا ً �سالمة العائلة واملجتمع نظرا ً ل�سهولة �إنت�شارها.
�إن تزويد ال�شباب (الفتية والفتيات) باملعلومات الكافية واملهارات الالزمة يف
جمايل ال�صحة الإجنابية وال�صحة اجلن�سية حتميهم من العدوى بالإلتهابات
املنقولة جن�سيا ً ومنها الإيدز ،فاحل�صول على املعلومات ال�صحيحة ي�ساهم
يف �إتخاذ القرارات امل�س�ؤولة ،والإبتعاد عن املمار�سات غري امل�أمونة التي قد
ت�سبب الكثري من امل�شاكل ال�صحية.
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يعتقد الكثريون �أن العدوى ب�إلإلتهابات الناجتة عن الأمرا�ض املنقولة جن�سيا ً
حم�صورة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز ،فيما يتعدى الأمر عدوى
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز ليت�ضمن �أمرا�ضا ً �أخرى عديدة وخطرية.

عناوين رئيسية

اإللتهابات المنقولة
جنسيًا ومنها اإليدز
1
2

الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً هي �أمرا�ض معدية ت�صيب
الن�ساء والرجال على حد �سواء.

عالمات الإ�صابة بالإلتهابات املنقولة جن�سيا ً كثرية

بع�ضها م�شرتك ،وبع�ضها يختلف ب�إختالف نوع العدوى
والإلتهاب.

3
4
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�إهمال عالج الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً ي�ؤدي �إىل الكثري
من امل�ضاعفات وامل�شاكل ال�صحية اخلطرة.

الوقاية من الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً تتطلب قرارت
وممار�سات �سليمة وم�س�ؤولة.
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6

ي�صيب جهاز املناعة يف اجل�سم.

التعرف �إىل مراحل تطور العدوى بفريو�س نق�ص املناعة

الب�رشي/الإيدز ي�ساعد يف حتديد طريقة التعامل مع
املر�ض ومع ال�شخ�ص امل�صاب.

7

التعرف �إىل طرق �إنتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/

8

�إن م�س�ؤولية تعليم الأبناء وتزويدهم باملعلومات واملهارات

الإيدز ي�ساعد يف تعزيز احلماية من �إلتقاط العدوى.

الالزمة التي ت�ساعدهم يف الوقاية من الإلتهابات
املنقولة جن�سيا ً ومنها الإيدز ،هي م�س�ؤولية م�شرتكة بني
العائلة واملجتمع.
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5

الإيدز/ال�سيدا هو �أحد الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً الذي

المعلومات الداعمة

اإللتهابات المنقولة
جنسيًا ومنها اإليدز
1

اإللتهابات المنقولة جنسيًا هي أمراض معدية تصيب

النساء والرجال على حد سواء.
حت�صل العدوى بالإلتهابات املنقولة جن�سيا ً نتيجة بكترييا �أو فريو�س �أو طفيليات تنتقل من
حامل الفريو�س اىل ال�شخ�ص ال�سليم.

هناك حوايل  21نوعا ً من الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً �أهمها:
الهرب�س التنا�سلي ،ال�سيالن ،ال�سفل�س ،الكالميديا ،التهاب الكبد الفريو�سي (ب)� ،إلتهاب
الإحليل ،الرتاخوما ،قمل العانة ،ث�آليل الأع�ضاء التنا�سلية ،الإيدز  /ال�سيدا.
طرق �إنتقال الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً لي�ست واحدة ولكن �أكرثها ميكن �أن

ينتقل من خالل:

�إقامة عالقة جن�سية غري حممية بني �شخ�ص م�صاب و�آخر �سليم.
نقل الدم امللوث بالفريو�س.
نقل وزراعة الأع�ضاء امللوثة بجرثومة املر�ض.
من الأم �إىل اجلنني خالل فرتة احلمل ،عند الوالدة� ،أو الر�ضاعة.
م�شاركة �أدوات �شخ�صية (منها املنا�شف ،ال�رسير ،املالب�س الداخلية امللوثة بجرثومة
املر�ض) بني �شخ�ص �سليم و�آخر م�صاب.
م�شاركة �أو �إ�ستخدام �أدوات غري معقمة (�أدوات احلالقة واحلقن).
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ال�شخ�ص امل�صاب ب�إحدى �أنواع الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً هو �أكرث عر�ضة لإلتقاط عدوى
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز.

2

عالمات اإلصابة باإللتهابات المنقولة جنسيًا كثيرة

بعضها مشترك ،وبعضها يختلف بإختالف نوع العدوى
واإللتهاب.

عند الرجال

عند النساء

 إفراز قيحي غير إعتيادي. ألم عند القذف. ألم عند التبول. ألم عند المجامعة. إحمرار في العضو الذكري. -قروح أو ثأليل (تالولة) على األعضاء التناسلية.

 إفراز مهبلي غير إعتيادي مع أو دون رائحةكريهة.
 ألم في القسم السفلي من البطن. ألم عند التبول. ألم في المهبل خالل اإلتصال الجنسي. -حكاك على األعضاء التناسلية الخارجية.

يف حال مالحظة �أي من هذه الإعرا�ض �أو العالمات من ال�رضوري:
�إ�ست�شارة الطبيب.
الإلتزام بالعالج الذي ي�صفه الطبيب.
�إعالم ال�رشيك اجلن�سي والطلب منه �إ�ست�شارة الطبيب.
الإمتناع عن ممار�سة اجلن�س �أو �إ�ستعمال الواقي الذكري.
يتم ت�شخي�ص معظم الإلتهابات والأمرا�ض املنقولة جن�سيا ً يف مراحل مت�أخرة نتيجة
نق�ص الوعي ال�صحي �أو اخلوف �أو اخلجل.
حقائق للحياة
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توجد �أعرا�ض وعالمات متعددة تدل على الإ�صابة بالإلتهابات املنقولة جن�سياً ،يف كثري من
الأحيان تظهر عوار�ض �أكرث عند الرجال منه عند الن�ساء .من �أهم العوار�ض:

المعلومات الداعمة

3

إهمال عالج اإللتهابات المنقولة جنسيًا يؤدي إلى كثير

من المضاعفات والمشاكل الصحية الخطرة.
�إذا مل تعالج الإلتهابات باكرا ً قد ينتج عنها م�ضاعفات خطرية منها:
عند الرجال

عند النساء

 العقم. التأثير على شرايين القلب واألعصاب.ً
أحيانا.
 -الوفاة

 اإلجهاض التلقائي. الحمل خارج الرحم. العقم. إنتقال العدوى للمولود من أم مصابة بالسيدا. سرطان عنق الرحم.ً
أحيانا.
 -الوفاة

ي�سهل جتنّب
�إجراء الفحو�صات الالزمة وتلقي العالج يف املراحل الأوىل لإلتقاط العدوى
ّ
م�ضاعفات الإلتهابات وتفادي �إنت�شارها.
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4

الوقاية من اإللتهابات المنقولة جنسيًا تتطلب قرارت

وممارسات سليمة ومسؤولة.

�أبرز قواعد ال�سلوك الوقائي:

يجب الإنتباه ملا يلي:

• حفظ الواقي يف مكان بارد وجاف
بعيدا ً عن �أ�شعة ال�شم�س .ال ت�ضع

اإللتهابات المنقولة جنسيًا

الإخال�ص املتبادل بني ال�رشيكني غري امل�صابني.
�إ�ستعمال الواقي الذكري.
جتنب ممار�سة اجلن�س يف حال كان ال�رشيك
ي�شكو من �أمل �أو حكاك �أو لديه �إفرازات �أو
تق ّرح على الأع�ضاء التنا�سلية.
الت�أكد من �سالمة الدم املنقول.
الإمتناع عن �إ�ستخدام �أو م�شاركة احلقن
والأدوات احلادة غري املعقمة.
الت�أكد من تعقيم الأدوات اجلراحية.
جتنب م�شاركة املنا�شف وال�رشا�شف والثياب
مع ال�شخ�ص امل�صاب.
عدم �إ�ستعمال الإبر الوريدية لأكرث من مرة.
�إجراء الفحو�صات اخلا�صة بعدوى الإلتهابات
املنقولة جن�سيا ً قبل الزواج ،للت�أكد من
�سالمة ال�رشيك وتفاديا ً لإلتقاط العدوى.
تعقيم املراحي�ض.
التنبه لعالمات الإلتهاب واللجوء �إىل الطبيب
فوراً.
�إبالغ ال�رشيك عند ت�شخي�ص� ،أو ال�شك ب�أية
حالة مر�ضية.

عند �إ�ستخدام الواقي الذكري

الواقي الذكري يف ال�سيارة �أو اجليب
اخللفي للبنطلون.

• عند فتح الواقي يجب الإنتباه

من الأظافر الطويلة واخلوامت لتفادي
خد�شه.

• الت�أكد من تاريخ �صالحية الواقي.

�إ�ستخدام مرهم (مبيدات احليوانات
املنوية) بالكمية املنا�سبة (الإكثار

منها ي�ؤدي �إىل عدم ثبات الواقي ،وعدم
�إ�ستخدامها ميكن �أن ي�ؤدي �إىل متزقه
�أثناء عملية اجلماع).

• �سحب الواقي بعد �إمتام العملية

اجلن�سية لتفادي �إنزالق احليوانات
املنوية داخل الرحم.

• �إ�ستخدام الواقي من �أول العملية

اجلن�سية ولي�س فقط قبل القذف.
• عدم �إ�ستخدام الواقي لأكرث من

مرة واحد.
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املعرفة وحدها ال تكفي لتجنب الإ�صابة بالإلتهابات املنقولة جن�سياً .من ال�رضوري التمتع
باملهارات احلياتية الأ�سا�سية التي ت�ساعد يف �إتخاذ القرارات التي حتمي من �إلتقاط العدوى
ومنها:
 الثقة بالنف�س والقدرة على �إتخاذ القرارات امل�س�ؤولة بغ�ض النظر عن �ضغط الأ�صدقاء. القدرة على تفادي �أي �إت�صال جن�سي غري حممي.� -إعتماد و�سائل الوقاية من الإ�صابة بالأمرا�ض املنقولة جن�سيا ً (الواقي الذكري مثالً).

5

اإليدز/السيدا هو أحد اإللتهابات المنقولة جنسيًا الذي

يصيب جهاز المناعة في الجسم.
الإيدز/ال�سيدا مر�ض معد ومميت ،ينجم عن الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي الذي
ّ
ويعطل وظائفه ،في�صبح االن�سان عر�ضة للإ�صابة بعدوى الأمرا�ض
ي�صيب جهاز املناعة
الإنتهازية مثل بع�ض الأورام ال�رسطانية ،وغريها من العدوى الفريو�سية والفطرية الن جهاز
املناعة ي�صبح عاجزا ً عن مقاومة املر�ض.
يختلف الإيدز/ال�سيدا عن الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً �إذ �أن عوار�ضه ال تظهر �إال بعد مرور
عدة �سنوات على �إلتقاط الفريو�س.
تت�شابه بع�ض طرق الإنتقال والوقاية من الإيدز/ال�سيدا والإلتهابات املنقولة جن�سياً.
�إن وجود جروح وتقرحات على االع�ضاء التنا�سلية الناجتة عن بع�ض الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً
ي�سهل �إلتقاط عدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز يف حال التعر�ض للفريو�س.
ّ
ال�شخ�ص امل�صاب ب�أحد الإلتهابات املنقولة جن�سيا ً معر�ض للإ�صابة �أكرث من  9-2مرات
بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز.
ي�صعب عالج بع�ض الإلتهابات املنقولة
حدوث العدوى بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز
ّ
جن�سياً.
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المعلومات الداعمة

ال يوجد �أي عالج �شاف حتى الآن �أو لقاح لعدوى الإيدز/ال�سيدا .العالجات املتوفرة حالياً:
تبطىء عملية تكاثر الفريو�س يف ج�سم امل�صاب.
حت�سن وظائف املناعة.
متنع �أو تعالج الأمرا�ض والأورام الإنتهازية.
كل �شخ�ص معر�ض لإلتقاط العدوى �أيا ً كان �شكله ،عمره ،دينه ،وجن�سيته.

المناعة البشري/اإليدز يساعد في تحديد طريقة التعامل مع
المرض ومع الشخص المصاب.
من املمكن �أن يكون ال�شخ�ص حامال ً لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز دون �أن تبدو عليه
عالمات املر�ض� .إن احل�صول على نتيجة فح�ص خمربي �سلبية بعد ممار�سة �سلوك غري حممي
ال تعني عدم وجود املر�ض ،لأنه خالل املرحلة الأوىل من املر�ض ممكن �أن تكون نتيجة الفح�ص
�سلبية بالرغم من �أن ال�شخ�ص حامال ً للفريو�س.
بالرغم من وجود فحو�صات �أخرى ميكن الإ�ستعانة بها يف حاالت ال�شك للوقوف على درجة
التعر�ض للإ�صابة ،يبقى الفح�ص الذي يتم اللجوء �إليه بعد  3ا�شهر هو الأهم لأنه ي�شري �إىل
وجود �أج�سام م�ضادة للفريو�س.
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6

التعرف إلى مراحل تطور العدوى بفيروس نقص

المعلومات الداعمة

مراحل تطور عدوى الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي /الإيدز
املرحلة الأوىل

بعد � 4-3أ�سابيع على ممار�سة �أو تعر�ض ال�شخ�ص ل�سلوك خطر
وغري حممي:
 بع�ض الأ�شخا�ص يتعر�ضون لعوار�ض الزكام واحلرارة. نتيجة الفح�ص املخربي �سلبي بالرغم من �أن امل�صاب يحملالفريو�س.
 امل�صاب قادر على نقل العدوى.بعد مرور � 4أ�سابيع �إىل � 3أ�شهر (ويف بع�ض الأحيان � 6أ�شهر) على
	�إلتقاط العدوى ت�أتي نتيجة الفح�ص املخربي للم�صاب �إيجابية.

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة
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هذه املدة ميكن �أن ترتاوح ما بني � 10 -3سنوات (تتفاوت هذه املدة
من �شخ�ص لآخر ح�سب جهاز املناعة لديه).
امل�صاب ال يزال حامال ً للفريو�س.
امل�صاب ال يزال يبدو ب�صحة جيدة.
نتيجة الفح�ص املخربي �إيجابية.
امل�صاب قادر على نقل العدوى.

مرحلة العوار�ض والأمرا�ض املزمنة على �أن يكون عار�ض واحد �أو
جمموعة من العوار�ض التالية:
 التهاب الغدد اللمفاوية.	�إ�سهاالت حادة. تعب. حرارة مرتفعة. �إنخفا�ض يف الوزن. عرق ليلي. فقدان الذاكرة.	�إكتئاب نف�سي. -نتيجة الفح�ص �إيجابي - .امل�صاب قادر على نقل العدوى.
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املرحلة املتق ّدمة
من عدوى

الإيدز/ال�سيدا

 ي�صاب املري�ض بالأمرا�ض الإنتهازية ،مثل ال�رسطان. نتيجة الفح�ص املخربي �إيجابية. امل�صاب قادر على نقل العدوى. -هذه املدة ممكن �أن تدوم ل�سنتني.

�إجراء فح�ص فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي /ال�سيدا يف مرحلة مبكرة ّ
ميكن من ت�شخي�ص
الإ�صابة و�إعطاء العالج املنا�سب .ف�إذا تلقى ال�شخ�ص العالج يف مراحل مت�أخرة من العدوى،
ي�صعب عندها �إعادة مناعة اجل�سم �إىل ما كانت عليه قبل الإ�صابة ،وي�صبح ال�شخ�ص
عر�ضة للأمرا�ض الإنتهازية.
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�إجراء فح�ص فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي /ال�سيدا يف مرحلة مبكرة ي�ساعد يف تفادي
ال�سلوك الذي قد يع ّر�ض الأ�شخا�ص الآخرين للعدوى ،ال �س ّيما الأ�شخا�ص املقربني من
امل�صاب و�أولهم ال�رشيك اجلن�سي.

المعلومات الداعمة

7

التعرف إلى طرق إنتقال فيروس نقص المناعة البشري /

اإليدز يساعد في تعزيز الحماية من إلتقاط العدوى.
ال ينتقل الفريو�س امل�سبب
للإيدز عن طريق:
م�شاركة الطعام وال�رشب.
الإختالط مع النا�س �أو
جمال�ستهم يف العمل �أو املدر�سة
�أو الأ�رسة.
امل�صافحة والعناق� ،أو املحادثة
(العالقات اليومية العادية).
العط�س ،وال�سعال.
�إ�ستعمال برك ال�سباحة
واحلمامات العامة واملراحي�ض.
احل�رشات كالذباب والبعو�ض.
مل�س �أ�شياء خا�صة بال�شخ�ص
امل�صاب بالفريو�س.
�إ�ستن�شاق نف�س الهواء الذي
ي�ستن�شقه �شخ�ص م�صاب.
الت�شارك ب�إ�ستعمال الهاتف مع
ال�شخ�ص امل�صاب.
ال ينتقل الفريو�س عرب:

اللعاب – البول – الدمع  -العرق
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ينتقل الفريو�س امل�سبب للإيدز
عن طريق:
�إت�صال جن�سي بدون �إ�ستخدام
الواقي بني �شخ�ص م�صاب و�آخر
�سليم.
نقل الدم امللوث بالفريو�س.
نقل وزراعة الأع�ضاء امللوثة
بالفريو�س.
امل�شاركة و�/أو �إ�ستخدام الأدوات
الثاقبة للجلد كال�شفرات
وال�سكاكني والدبابي�س غري املعقمة.
امل�شاركة و�/أو �إ�ستخدام احلقن
امللوثة ال�شائعة لدى متعاطي
املخدرات.
من الأم امل�صابة �إىل اجلنني �أثناء
احلمل �أو الوالدة� ،أو الر�ضاعة.
التقبيل بحرارة بوجود تقرحات يف
الفم ،وعلى ال�شفاه.
ينتقل الفريو�س عرب:

الدم – الإفرازات اجلن�سية للرجل واملر�أة –
الر�ضاعة الر�ضاعة

المعلومات الداعمة

الفئات االكرث عر�ضة للإ�صابة هم:

• عامالت وعاملو اجلن�س.
• متعاطي املخدرات عن طريق احلقن.
• الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال.
• ال�سجناء.
• ال�شباب الذين ميار�سون �سلوكيات
غري حممية.

عوامل ت�ساعد على �إنت�شار الفريو�س
امل�سبب للإيدز:

• حب املخاطرة واملجازفة والتجربة.
• الت�أثر ال�سلبي بالأ�صدقاء.
• تدنيّ م�ستوى الوعي واملعرفة.
• الإعالم املفتوح.
• التطور واالنفتاح بني البلدان.

�إىل املر�أة!!
للمر�أة احلق مبناق�شة �أمر املمار�سة اجلن�سية مع الزوج يف حال ال�شك يف �سلوكيات الزوج.
من حق املر�أة �أن تعرف ب�إ�صابة الزوج بالفريو�س يف حال �إكت�شاف املر�ض.
 %61.9من الن�ساء امل�صابات بعدوى ال�سيدا يف لبنان متزوجات و�/أو تزوجن من قبل
و�إلتقطن العدوى من �أزواجهن( .الربنامج الوطني لل�سيدا)

التحلي باملعرفة� ،إكت�ساب املهارات وممار�سة ال�سلوكيات امل�س�ؤولة ي�ساعد يف جتنب
الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي /الإيدز.
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�إن الن�شاط اجلن�سي املبكر عند ال�شباب ،يف ظل غياب برامج التوعية املك ّثفة ،ونق�ص
املعلومات واملهارات لدى هذه الفئة يجعلهم يف طليعة الأ�شخا�ص املعر�ضني للإ�صابة.

المعلومات الداعمة

8

إن مسؤولية توعية األبناء وتزويدهم بالمعلومات

والمهارات الالزمة التي تساعدهم في الوقاية من اإللتهابات
المنقولة جنسيا ،ومنها اإليدز ،هي مسؤولية مشتركة بين
العائلة والمجتمع.
للعائلة دور �أ�سا�سي يف توعية ال�شباب حول طرق الوقاية التي ت�ضمن حمايتهم من العدوى
وذلك من خالل:
توفري املعرفة العلمية للأبناء وفق �إحتياجات كل مرحلة عمرية.
احلوار والتوا�صل والإ�ستماع �إىل م�شاكل الأبناء من خالل تخ�صي�ص جزء من الوقت للحديث
معهم يف خمتلف املوا�ضيع ال�صحية والإجنابية.
متابعة ت�رصفات الأبناء وعالقاتهم والأماكن التي يرتددون �إليها.
�إعطاء املثل اجليد للأبناء من خالل �إتباع ال�سلوكيات امل�س�ؤولة املبن ّية على املعرفة.
تبقى الإ�شارة �إىل �أن للمدر�سة �أي�ضا ً دور يف توفري املعلومات ال�صحية الأ�سا�سية للطالب
وتزويدهم باملهارات احلياتية التي ت�ساعدهم يف �إتخاذ القرارات امل�س�ؤولة.
يدعم الإعالم �أي�ضا ً دور العائلة واملدر�سة من خالل توفري الر�سائل العلمية الأ�سا�سية التي
يحتاجها ال�شباب (الفتية والفتيات) حول هذا املو�ضوع ،لتجنب جلوئهم �إىل م�صادر غري
موثوقة للح�صول عى املعلومات.
«�إبتعد عن املر�ض ولي�س عن املري�ض»
ميكن لل�شخ�ص امل�صاب بفريو�س الإيدز الإنخراط يف املجتمع وممار�سة عمله دون احلاجة �إىل
عزله ما دام هو حري�صا ً على عدم نقل العدوى �إىل غريه ،فال خوف من م�صافحته �أو اجللو�س
�إىل جواره �أو الأكل معه.
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يف لبنان تو ّفر وزارة ال�صحة العامة الأدوية جمانا ً ملر�ضى ال�سيدا.

للح�صول على �أي معلومات �إر�شادية �أو خدمات ت�شخي�صية وعالجية حول الإلتهابات املنقولة
جن�سيا ً ومنها ال�سيدا ميكن مراجعة:
 -الربنامج الوطني لل�سيدا يف لبنان -الكرنتينا01-566100 :

 الربنامج الوطني لل�صحة الإجنابية – وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية  /وزارة ال�صحة العامة� 01-389106أو 01-611175

 جمعية تنظيم الأ�رسة يف لبنان01-318575 : -جمعية العناية ال�صحية01-482428 :

اإللتهابات المنقولة جنسيًا
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مل تلق عادة من العادات �إنت�شارا ً يف كافة املجتمعات مثلما لقيت عادة
التدخني .فالتبغ متوفر لكافة الفئات ب�أ�سعار مقبولة وب�أ�شكال خمتلفة.
يحتوي التبغ على مواد م�سببة للأمرا�ض ال�رسطانية ،كما يرتك �أعباء وم�شاكل
�صحية خطرية على الفرد والعائلة.
يعترب التبغ اليوم من �أبرز و�سائل الت�سلية وال�ضيافة ،يدخنه النا�س بالرغم مما
يعرفونه عن ت�أثرياته امل�ؤذية على ال�صحة.
�إن فئة املراهقني هي �أكرث فئات املجتمع عر�ضة للإدمان على التدخني ،كما �أن
هناك تزايد يف عدد الن�ساء اللواتي يقبلن على تدخني ال�سجائر والنارجيلة.
يتعر�ض الذين يجل�سون مع املدخنني لنف�س امل�شاكل ال�صحية التي يتعر�ض
لها املدخن ب�سبب �إ�ستن�شاقهم للدخان الناجت عن ال�سيجارة.
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التدخين

ال يكفي التعرف فقط �إىل امل�شاكل ال�صحية التي ي�سببها التبغ ،بل من
ال�رضوري �إتخاذ القرار بالتوقف عن التدخني قبل ت�ضاعف امل�شاكل.

عناوين رئيسية

التدخين
1

للتبغ �أ�شكال متنوعة منها ال�سجائر ،النارجيلة ،الغليون،

2

الإدمان هو الإعتياد على مادة النيكوتني املوجودة يف التبغ

3

التدخني نوعان :التدخني الإرادي والتدخني الال�إرادي كالهما

4

للتدخني �آثار �سلبية على �صحة املر�أة وجمالها و�صحة
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وال�سيجار� ،أما �أثرها ال�سلبي فهو واحد على الفرد والأ�رسة.

وعدم القدرة على الإ�ستغناء عنها.

ي�سببان امل�شاكل ال�صحية للمدخن وللجال�سني معه.

�أطفالها.
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5

للتدخني �آثار �صحية مبا�رشة على خمتلف �أع�ضاء

6

للمحافظة على �صحة �سليمة ال يكفي التخفيف من

7

اجل�سم ،كما له �أعباء مادية على املدخن وعائلته.

�إ�ستهالك ال�سجائر ،بل من املهم توفر الإرادة للإقالع
نهائيا ً عن التدخني.

للأهل دور �أ�سا�سي يف حماية �أنف�سهم وحماية عائالتهم
من الكثري من امل�شاكل ال�صحية.

التدخين
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التدخين
1

للتبغ أشكال متنوعة منها السجائر ،النارجيلة ،الغليون،

والسيجار ،أما أثرها السلبي فهو واحد على الفرد واألسرة.
تعترب ال�سجائر والنارجيلة من �أ�صناف التبغ الأكرث تداوال َ بني النا�س.
يعرف الكثريون املخاطر الناجتة عن تدخني ال�سجائر بينما يعتقد البع�ض �أن تدخني
النارجيلة هو �أقل �رضراً.
تدخني ال�سجائر

كانت يف املا�ضي �أكرثها من نوع اللف حيث ي�شرتي املدخن التبغ والورق ويلفها بنف�سه.
تباع اليوم على �شكل �سجائر م�صنعة جاهزة يف علب يف الأ�سواق مبتناول اجلميع.
على الرغم من تدخني النارجيلة �أمام الأهل� ،إال �أن الكثري من ال�شباب ال يدخنون ال�سجائر
�أمام ذويهم.
يتم تدخني ال�سيجارة خالل  5دقائق ي�ستن�شق املدخن خاللها بني � 300إىل  500ملل من
الدخان.
�إن وجود الفلرت يف بع�ض ال�سجائر ال يلغي دخول املواد ال�سامة �إىل اجل�سم ،لأن ال�رضر
مرتبط بكمية ال�سجائر املدخنة �أو الدخان امل�ستن�شق.
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�أول �أك�سيد الكربون املنبعث من تدخني � 20سيجارة (علبة) خالل � 7ساعات ي�ؤدي �إىل
ت�سمم الدم بكمية ترتاوح بني .%10-5
�إن ت�سمم الدم ي�ؤدي �إىل تقليل ح�صول الأن�سجة وخاليا اجل�سم على الأوك�سيجني.
حتتوي ال�سيجارة على  20ملليجرام من النيكوتني ميت�ص ج�سم املدخن منها 2
ملليجرام.
تدخني النارجيلة
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يف املا�ضي كان ينح�رص تدخني النارجيلة يف كبار ال�سن من اجلن�سني ،وحتى املقاهي التي
توفر الرنجيلة كان روادها من كبار ال�سن فقط.
يف الفرتة الأخرية �إنت�رشت بني ال�شباب (الذكور والإناث على حد �سواء) ظاهرة تدخني
النارجيلة ،حيث يعتربها ال�شباب من �أهم و�أرخ�ص طرق الت�سلية ومت�ضية الوقت.
ي�ستخدم يف النارجيلة تبغا ً �أ�ضيفت له مواد ذات طعم ونكهات خمتلفة.
ت�ستغرق جل�سات تدخني النارجيله بني 20و  60دقيقة ي�ستن�شق خاللها املدخن حوايل 10
ليرت من الدخان.
املع�سل عندما حترتق املادة املحالة املوجودة فيه ،يولّد كميات كبرية من غازات
�إن التبغ
ّ
الكربون التي تنت�رش يف الهواء لت�ؤذي املدخن ومن يجل�س بجواره.
تناقل نربيج النارجيلة بني املدخنني يعر�ضهم للعدوى ب�أمرا�ض خمتلفة وخطرة منها
الر�شح ،والإنفلونزا ،التهاب الرئتني ،ال�سل ،الإلتهابات اجللدية ( )Herpesوالأكزميا على
الأ�صابع.
�إن تدخني النارجيلة لي�س �أقل �رضرا ً من ال�سجائر ،بل على العك�س من ذلك ف�إن:
كمية غاز �أول �أك�سيد الكربون املوجودة يف دخان النارجيلة هي �أكرب بثالثة �أ�ضعاف من
الكمية املوجودة يف دخان ال�سجائر.
عندما ن�ستن�شق من النارجيلة مرة واحدة ،ف�إن كمية الدخان التي ي�أخذها اجل�سم توازي
الكمية املوجودة يف � 4سجائر.
املاء املوجود يف النارجيلة ال ّ
ينقي الدخان وال يخفف من خطر التدخني على ال�صحة.
للنارجيله خماطر تطال حتى اجلنني يف بطن �أمه.
حتتوي النارجيلة على نف�س املواد الكيمائية امل�ؤذية وال�سامة املوجودة يف ال�سجائر.

المعلومات الداعمة

يتوفر التبغ ب�أ�شكال و�أ�سعار خمتلفة جتعله يف متناول اجلميع ،ولكن �رضره واحد ال فرق
بني نوع و�آخر.

2

اإلدمان هو اإلعتياد على مادة النيكوتين الموجودة في

التبغ وعدم القدرة على اإلستغناء عنها.
يحتوي التبغ على �أكرث من  4.000مركب منها  60عن�رصا ً على الأقل ت�سبب ال�رسطان� .أكرث
هذة املكونات ت�أثريا ً على اجل�سم هي :النيكوتني ،القطران ،و�أول �أك�سيد الكربون.
يعترب الإدمان على النيكوتني �أ�شد و�أو�سع انت�شارا ً من الإدمان على املخدرات وذلك نظرا ً
ت�شجع الفرد على التدخني منها:
ل�سهولة ولكثافة �إ�ستخدام التبغ .هناك عدة �أ�سباب
ّ
أسباب شخصية

أسباب بيئيــة

أسباب إجتماعية

 الرغبة في الظهوربمظهر الراشدين.
 الرغبة في المغامرةوالتجربة.
 الشعور بالنضج. -التأثر بالرفاق.

 اإلقامة في البيت مع األهل المدخنين: %11من الشباب المدخنين للنارجيلة
إكتسبوا عادة التدخين من األهل
(دراسة تحديد المعرفة والسلوك،
اليونيسف.)2008 ،
 مرافقة أصدقاء مدخنين: %41.3من مدخني السيجارة يدخنوها
نتيجة مرافقة أصدقاء مدخنين.
 % 90من مدخني النارجيلة يدخنوها
نتيجة مرافقة األصدقاء المدخنين.
(دراسة تحديد المعرفة والسلوك،
اليونيسف.)2008 ،

 دعايات التدخين التي تؤثرخاصة على المراهقين.
 غياب الضوابط والقوانينالتي تمنع بيع السجائر
للمراهقين.
 غياب القوانين التيتمنع التدخين في المدارس
واالماكن العامة.

قد ي�شعر املدخن يف بداية مرحلة التدخني بالدوار ،الدوخة �أو اال�سهال ،ويعود ذلك �إىل قدرة
ال�شخ�ص نف�سه على حتمل املواد ال�سامة املوجودة يف التبغ.
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يف حال �إ�ستمرار املدخن املبتدئ بالتدخني تزيد لديه �صعوبة ترك ال�سيجارة و�/أو النارجيلة
ب�سبب �إعتياد ج�سمه على النيكوتني امل�سبب للإدمان ،في�شعر برغبة بالتدخني ،وي�شعر
بالقلق �إذا مل تتوفر جل�سمه الكميات املعتاد عليها من النيكوتني.
يبد�أ الفرد بالتدخني للت�سلية وجماراة الأ�صدقاء� ،إىل �أن يعتاد ج�سمه على النيكوتني،
وي�ؤدي به الأمر �إىل الإدمان.

3

التدخين نوعان :التدخين اإلرادي والتدخين الالإرادي

كالهما يسببان المشاكل الصحية للمدخن وللجالسين معه.
التدخني الذي يقوم به املدخن ي�سمى التدخني الإرادي.
الدخان الذي يتعر�ض له من يجل�س مع املدخنني ي�سمى التدخني الال�إرادي ،ويعرف �أي�ضا ً
بالتدخني ال�سلبي ،حيث يتن�شق املحيطون رائحة التبغ رغما ً عنهم.
يتعر�ض املدخن الال�إرادي (الذي يجل�س مع املدخن) لنوعني من الدخان:
الدخان الذي يخرج من فم املدخن.
الدخان الذي ي�أتي من ال�سيجارة ،وهو يحتوي على ن�سبة �أعلى من املواد ال�سامة مقارنة
مع الدخان الذي يخرج من فم املدخن ،النه ي�صعد مبا�رشة �إىل الهواء قبل �أن ينقى يف
ج�سم املدخن.
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عندما يقرر املدخن �إ�شعال �سيجارة �أو تدخني النارجيله فهو يعر�ض نف�سه وحميطه
ملخاطر الدخان ال�سام املنبعث يف اجلو .الت�سمح ملن حولك بالتدخني دون �إ�ستئذان.
�صحتك هي اال�سا�س !

المعلومات الداعمة

4

للتدخين آثار سلبية على صحة المرأة وجمالها وصحة

أطفالها.
�إرتفعت ن�سبة التدخني بني ال�سيدات مع تزايد الدعايات املوجهة لهن والتي �إرتبطت
بتحرر املر�أة من ناحية ،وب�سبب �إنخراط املر�أة ب�سوق العمل من ناحية ثانية وم�شاركتها
�أعباء احلياة الإجتماعية.
يرتك التدخني �أثرا ً �سلبيا ً على مظهر املر�أة اخلارجي جلهة �إ�صفرار الأ�سنان ،جتعد الوجه،
بحة ال�صوت ،وترقق العظام� .أما اخلطر الأكرب فهو على املر�أة احلامل �أو الراغبة بالإجناب.
مخاطر التدخين على المرأة
الحامل :تصبح أكثر عرضة لالصابة بـ:

الراغبة بالحمل :تتعرض لمشاكل كثيرة منها

 الغثيان والقيء. االسهاالت. التهابات المجاري البولية. الصداع خالل الفترة المتوسطة من الحمل. الحمل خارج الرحم. الوالدة قبل االوان. -االجهاض المبكر.

 صعوبة الحمل :الن التبغ يعيق اإلباضة عند النساء،كما يعيق حركة الحيوانات المنوية عند الرجال.
 ترك التدخين يعيد اإلباضة عند النساء ،ويعيدالحركة للحيوانات المنوية عند الرجال.

مخاطر التدخين على الطفل
الجنين

الطفل الرضيع

يشارك والدته بالتدخين إذ يصل إليه النيكوتين
وثاني أوكسيد الكربون عن طريق الدم ،فيسبب:
 خسارة كمية من األوكسيجين. تسرع دقات القلب. -تناقص وزن الجنين.

ينتقل النيكوتين من حليب األم إلى الطفل الرضيع.
األطفال المولودون من أمهات مدخنات هم أكثر
عرضة لـ:
 اإلصابة باألمراض كإلتهاب القصبات الهوائيةأو إلتهاب األذن ،أو الربو.
 اإلصابة باإلعاقات. نقص الوزن. -الوفاة.
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�إرتفعت ن�سبة التدخني بني الن�ساء مع تبدل ظروف احلياة الإجتماعية ،وزادت مع ذلك
ن�سبة املخاطر التي تتعر�ض لها الأم احلامل واجلنني.

5

للتدخين آثار مباشرة على مختلف أعضاء الجسم ،كما له

أعباء مادية على المدخن وعائلته.
ي�ؤثر التدخني على خمتلف �أع�ضاء اجل�سم ووظائفه ،وغالبا ً ما تظهر نتائجه يف املراحل
املتقدمة من العمر حيث ي�شعر املدخن ال�شاب بال�صحة واللذة والن�شاط ،دون �أن يدرك النتائج
واملخاطر ال�صحية التي قد يتعر�ض لها يف امل�ستقبل لأن امل�ستقبل قد يبدو له بعيداً.
�أكرث الأمرا�ض التي ي�سببها التدخني هي:
�أمرا�ض القلب (�إرتفاع �ضغط الدم ،وت�صلب ال�رشايني ،ال�سكتة والذبحة القلبية ،اجللطة
الدماغية).
الأمرا�ض الرئوية (تخفي�ض قدرة الرئة على العمل� ،إلتهاب الق�صبات الهوائية والإ�صابة
بالأمرا�ض التنف�سية ال�شائعة).
الأمرا�ض اجللدية (كرثة التجاعيد� ،إ�صطباغ �أ�صابع اليد باللون الأ�صفر الفاحت �أو الغامق
ح�سب درجة التدخني ،وك�أن املدخن مل يغ�سل يديه من �أ�سابيع� ،إ�صابة اللثة وال�شفتان
بالتقرحات).

العظام واملفا�صل (ه�شا�شة العظام و�إرتفاع امكانية الإ�صابة مبر�ض ترقق العظام).
�أمرا�ض اجلهاز التنا�سلي (�ضعف القدرة اجلن�سية والعقم عند الرجال ،تناق�ص اخل�صوبة
عند الإناث والذكور).
حقائق للحياة
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�أمرا�ض الفم والأ�سنان (�أمرا�ض يف الأماكن املحيطة بالأ�سنان :الل�سان ،اخلدود ،ال�شفتني،
واللثة).
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الأمرا�ض ال�رسطانية (�رسطان الفم:اللثة ،ال�شفة والل�سان ،احلنجرة ،البلعوم ،الرئة ,املعدة،
البنكريا�س ،الرحم) .تزداد ن�سبة الإ�صابة بالأمرا�ض ال�رسطانية مع �إزدياد كمية و�سنوات
التدخني� .إن املدخنني الذين يبد�أون التدخني يف مراحل مبكرة من العمر معر�ضون �أكرث
لال�صابة باكرا ً بالأمرا�ض.
�أمرا�ض وم�شاكل �أخرى:
قرحة املعدة واملريء.
زيادة فر�ص الإ�صابة بوباء الإنفلونزا.
التهابات العني للذين ي�ضعون العد�سات الطبية الال�صقة.
�ضعف حا�ستي ال�شم والتذوق.
�إن الأ�شخا�ص الذين يدخنون �سجائر كثرية ملدة زمنية طويلة ي�ست�صعبون القيام
بن�شاطات ج�سدية ،ويعانون �أي�ضا ً من �صعوبات يف التنف�س ،ومن التعب والإرهاق.

6

للمحافظة على صحة سليمة ال يكفي التخفيف من

إستهالك السجائر ،بل من المهم توفر اإلرادة لإلقالع نهائيًا
عن التدخين.
التوقف عن التدخني يف الوقت املنا�سب يحد من خماطره.
للتمكن من الإقالع عن التدخني على الفرد �أن يفكر بالآتي:
 اخل�سائر املادية �أو ال�صحية التي ي�سببها التدخني. الأمرا�ض امل�ستقبلية التي ميكن التعر�ض لها ،والأذى الذي يلحقه املدخن باملحيطني به. النقود التي ميكن توفريها وما ميكن �رشا�ؤه بها.�إن التوقف عن التدخني يتطلب �إرادة و�إ�رصارا ً من املدخن الذي قد يعاين من عوار�ض تختلف
ح�سب :مدة تناول التبغ �أو التدخني ،ومدى ت�أثر ج�سم املدخن بالنيكوتني.

238

حقائق للحياة

المعلومات الداعمة

عندما ي�شعر من ينوي الإقالع عن التدخني برغبة بتناول �سيجارة ميكنه
القيام بالآتي:
الإبتعاد عن الأماكن التي يكرث فيها التدخني خا�صة يف الأ�سابيع الأوىل لرتك التدخني.
الإكثار من ال�سوائل (املياه) واخل�ضار والفاكهة الطازجة واللنب اخلايل من ال�سكر.
الإقالل من تناول القهوة ،ال�شاي ،والكحول النها تخلق �شعورا ً بالرغبة يف التدخني.
ممار�سة بع�ض الن�شاطات كالألعاب الريا�ضية ،ال�سباحة ،امل�شي ،والقراءة.
من أهم العوارض التي قد يعاني منها المدخن في بداية مرحلة ترك التدخين:
السعال الشديد.

الصعوبة في التركيز.

الشعور بالصداع.

إضطرابات النوم.

الجوع أكثر من العادة و زيادة
الوزن.

التوتر والعصبية.

إضطراب في الجهاز الهضمي.

اإلمساك.

التغير في نبض القلب.

اإلكتئاب.

جفاف الفم والحلق.

يف حال عدم قدرة املدخن على التوقف مبفرده عن التدخني ،ميكنه الإ�ستعانة ببع�ض الو�سائل
احلديثة امل�ساعدة كعلكة النيكوتني �أو غريها من الو�سائل املتوقرة يف ال�صيدليات ،على �أن
يتم �إ�ستخدامها ب�إ�رشاف طبي.
فوائد اإلقالع عن التدخين
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 خفض إحتمال اإلصابة بالسرطان. تقليص فرص اإلصابة باألمراض الرئوية. خفض فرص اإلصابة بأمراض القلب . الحد من إحتمال اإلصابه بأمراض الفم. تأخير بروز التجاعيد وعودة النضارة والشباب. تجنب تعرّض الجنين للدخان خالل فترة الحمل. -المحافظة على صحة األسرة.

 عودة الشهية للمدخن والتي توحي بالنشاطوالصحة ً
بدال من الزرقة والوهن والتجعدات.
 إستخدام ما كان ينفق على التدخين لشراءإحتياجات تفيد الفرد واألسرة في كسوتها،
تعليمها ،وترفيهها.
 تجنب نفقات باهظة للتداوي والتعويض عنالغياب عن العمل.
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7

لألهل دور أساسي في حماية أنفسهم وحماية

عائالتهم من الكثير من المشاكل الصحية.

يع ّر�ض التدخني املدخن ومن حوله ملخاطر خمتلفة لذلك يجب جتنب التدخني يف غرف
النوم� ،أثناء حت�ضري الطعام ،يف امل�صعد ،يف حمطات الوقود� ،أثناء القيادة ،ويف الأماكن
العامة.
�إن �إنت�شار دخان التبغ يجعل املفرو�شات كال�ستائر وال�سجاد مليئة باملواد امل�شعة وال�سامة،
كما يرتك رائحة كريهة على ثياب و�شعر وفم املدخن.
قد يت�سبب التدخني بحوادث خمتلفة منها حوادث ال�سيارات ،واحلرائق ب�سبب رمي �أعقاب
ال�سجائر يف املحطات ،احلدائق والأحراج ،على �أثاث املنزل.
كثريات يدخّ ن النارجيلة ب�سبب �شعورهن بامللل ،لذا يجب �إيجاد ما ميكن القيام به كرتفيه
بديل عنها.
التدخني �أو اجللو�س مع املدخنني �أثناء احلمل يع ّر�ض الأم واجلنني ملخاطر عديدة.
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معتقدات وعادات خاطئة  وشائعة

الإعتقاد ب�أن املدخن ميكنه التوقف متى �شاء لي�س دائما ً �صحيحا ً لأنه لي�س من
ال�سهل التوقف عن تناول مادة النيكوتني التي �إعتاد اجل�سم احل�صول عليها.
�إن املاء املوجود يف النارجيلة ال ينقي وال يخفف من خماطر التبغ.
�إن الإعتقاد ب�أن الإنتقال لتدخني ال�سجائر اخلفيفة ،هو �أخف �رضرا ً من ال�سجائر العادية
هو �إعتقاد خاطىء ،لأن املدخن املدمن �سيدخن كمية �أكرب من ال�سجائر اخلفيفة
ليح�صل على نف�س كمية النيكوتني التي �إعتاد ج�سمه احل�صول عليها.
يحتوي بع�ض �أنواع ال�سجائر على الفلرت ،غري�أن وجود الفلرت يخف�ض وال يلغي دخول
املواد ال�سامة �إىل اجل�سم لأن ال�رضر مرتبط بكمية ال�سجائر املدخنة �أو الدخان
امل�ستن�شق.
�إن التوقف عن التدخني الي�سبب البدانة ،بل يحمي اجل�سم من املخاطر ال�صحية
الكثرية التي �سبق ذكرها.

التدخين
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ّ
م�شتقة منها� ،أو م�ص ّنعة كيمائية� ،أيا ً كان �شكلها
املخدرات هي مواد نباتية �أو
جامدا ً �أو �سائال ً �أو �أقرا�صا ً �أو كب�سوالت �أو م�ساحيق ف�إن تعاطيها يحدث ت�أثريا ً
على اجلهاز الع�صبي املركزي منبها ً �أو خمدرا ً �أو منوما ً �أو م�سكنا ً �أو مهلو�ساً.
ي�سبب تعاطيها �إعتمادا ً نف�سيا ً ج�سديا ً �أو نف�سيا ً وقد يتطور ب�إ�ستمرار نحو
الن�شوة ،وذلك �إذا مت ّ تعاطيها بدون مربر مر�ضي ودون �إ�رشاف ط ّبي.
ت�سبب املخدرات ،يف حال �سوء الإ�ستخدام ،الإدمان الذي ي�ؤثر بدوره على احلالة
ال�صحية والنف�سية للفرد وعلى الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي للأ�رسة.
على الأهل م�صادقة �أبنائهم ومتابعتهم للتعرف �إىل امل�شاكل التي قد
تعرت�ضهم وت�ؤثر على حياتهم وم�ستقبلهم لتفادي وقوعهم فري�سة
الإدمان.
ال يكفي التعرف �إىل املدمن وتقدمي الن�صيحة له بل ال بد من دعمه ،وتوجيهه
للح�صول على العالج الالزم ،بالطريقة ال�صحيحة ،وب�إ�رشاف الأطباء
والأخ�صائيني.

حقائق للحياة

243

عناوين رئيسية

الكحول والمخدرات
1

هناك �أنواع خمتلفة من املخدرات تختلف خماطرها

و�آثارها ب�إختالف نوعها ومراحل تعاطيها التي قد ت�صل
�إىل الإدمان.

2

للإدمان دوافع كثرية منها ما هو نف�سي ومنها ما هو

3

الكحول هو �أحد م�سببات الإدمان :التعرف �إىل عالمات

�إجتماعي.

الإدمان على الكحول و�إىل النتائج اجل�سدية والنف�سية
التي ي�سببها ت�شكل اخلطوات الأوىل لطلب العالج.
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4

املخدرات �أنواع ،غري �أن عالمات الإدمان تت�شابه وترتك

5

ال يوجد عالج واحد ينا�سب جميع حاالت الإدمان� .إن عالج

العديد من امل�شاكل اجل�سدية ،النف�سية ،والإجتماعية.

كل مدمن يتم بالطريقة املنا�سبة للعقار الذي �أدمن

عليه ومبا يتنا�سب مع �شخ�صيته وحجم �إدمانه ومداه.
للأهل دور �أ�سا�سي يف متابعة وحماية �أبنائهم ،وتوفري

6

الظروف الأ�رسية املالئمة لتن�شئتهم تن�شئة �سليمة.
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الكحول
والمخدرات
1

هناك أنواع مختلفة من المخدرات تختلف مخاطرها

وآثارها بإختالف نوعها ومراحل  تعاطيها التي قد تصل إلى
اإلدمان.
ت�ؤثر املخدرات على ج�سم وعقل من يتعاطاها فت�صيب ج�سمه باخلمول وت�شل ن�شاطه
وعقله.
يبد�أ التعاطي بهدف التجربة �أو حب الإ�ستطالع �أوالتقليد للغري ،حتى ي�صل �إىل مرحلة
الإدمان.
الإدمان هو :ظهور منط من ال�سلوك الذي يخرج عن ال�سيطرة ،وهذا يعني �أن املدمن ال
ي�ستطيع تو ّقع وقت �إ�ضطراره �إىل �إ�ستخدام املادة التي يُدمن عليها� ،أو تو ّقع �سلوكه ،وال
ي�ستطيع التوقف متى �شاء عن �إ�ستخدام املادة املخدرة بالرغم من ت�أثريها على حياته
اجل�سدية والنف�سية والعقلية والإجتماعية والعاطفية.
الإعتماد اجل�سدي :هو عندما يكون اجل�سد بحاجة �إىل �إ�ستعمال املخدرات ملنع ما
ي�صيبه من �أوجاع ج�سدية ناجتة عن انخفا�ض مع ّدل املادة املخدرة يف اجل�سم ،منها ت�سارع
دقات القلب� ،إرتفاع احلرارة� ،ضيق التنف�س� ،صداع �أليم� ،أوجاع الظهر واملفا�صل.
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التعاطي التجريبي :يحدث التعاطي نتيجة الف�ضول و�/أو �إحلاح الأ�صدقاء

التعاطي العر�ضي :يتم التعاطي من وقت لآخر عند توفر املادة املخدرة� ،أثناء عطلة
الأ�سبوع� ،أو يف احلفالت �أو مع الأ�صدقاء.
التعاطي املنتظم :يحدث حني يتكرر الإ�ستخدام �أ�سبوعيا ً ثم يبد�أ الفرد بالتعاطي
مبفرده بدال ً من التعاطي فقط مع الأ�صدقاء ،فتحدث التبعية �أي �أن املرء ي�شعر بالتعا�سة
�إذا مل يتوفر له املخدر.
التعاطي الكثيف :وهو تكرار الإ�ستخدام ،والتعاطي اليومي امل�ستمر.فينح�رص تفكري
املتعاطي وطاقته باحل�صول على املخدر والإقت�صار على مرافقة املتعاطني وبالتايل حتدث
التبعية.

2

لإلدمان دوافع كثيرة منها ما هو نفسي ومنها ما هو

إجتماعي.
من هو املدمن؟
ينبغي �إعتبار املدمن �شخ�ص يعاين من �أزمة تهدد حياته ،وهو يحتاج اىل مقاربة �شاملة
لو�ضعه ت�أخذ بعني الإعتبار البعد اجل�سدي والفكري والعاطفي والإجتماعي والروحي.
ما هي العوامل التي ت�شجع الفرد على �إ�ستخدام املخدر؟
ال�سعي وراء الأحا�سي�س القوية.
الرغبة يف الإنغما�س يف امللذات دون �إدراك للحدود التي يجب التوقف عندها.
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مير املتعاطي بعدة مراحل قبل الو�صول اىل مرحلة الأدمان وهي:

المعلومات الداعمة

االكتئاب ،القلق ،الو�سوا�س� ،أو �إ�ضطرابات املزاج ،و�ضعف ال�شخ�صية.
مرافقة �أ�صدقاء يتعاطون الكحول واملخدرات ي�شجع على التجربة والإدمان.
الرغبة بالإنتماء �إىل املجموعة (�ضغط الأقران �أو الأ�صدقاء).
الأ�رسة التي ت�سودها �أجواء التوتر ،والإ�ضطراب ،وامل�شاكل قد تدفع ببع�ض �أفرادها لتجربة
الكحول واملخدرات.
تعاطي الكحول واملخدرات من قبل الأبوين �أو �أحدهم قد ي�شجع الأبناء على التجربة.
الإعتقاد ال�شائع �أن املخدر يزيد الرغبة واملقدرة اجلن�سية والإ�ستمتاع ،و�رسعان ما يكت�شف
متعاطي املخدرات �أن لهذه املواد ت�أثري عك�سي على قدرات الفرد.
الفراغ والبطالة وغياب ال�سلطة والقيم.
الرتويج والت�سويق الدعائي لبع�ض املواد التي ت�سبب الإدمان.
الرتف الزائد ووفرة املال وتوفر املادة املخدرة.
حب التجربة والإ�ستطالع والتحدي.
الرغبة يف زيادة القدرة على ال�سهر والعمل.

من ال�شائع �أن الإ�ستهالك املعتدل للكحول يقلل من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
لكن الفئة الكربى من النا�س ال تعرف مقدار الكمية ال�ضارة التي ت�سبب م�شاكل
�صحية.
�إن الكمية امل�سموح بتناولها تختلف من �شخ�ص لآخر تبعا ً للحالة ال�صحية للفرد
والعادات اليومية التي ميار�سها خا�صة �إذا كانت هناك عادات �سيئة �أخرى ميار�سها مثل
التدخني.
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اإلدمان على الكحول وإلى النتائج الجسدية والنفسية التي
يسببها تشكل الخطوات األولى لطلب العالج.

�إن ظهور ثالثة �أو �أكرث من هذه العالمات قد يكون م�ؤ�رشا ً �أن متعاطي الكحول قد دخل مرحلة
الإدمان:
البدء بال�رشب يف وقت مبكر خالل اليوم.
التوقف عن العمل والتخفيف من امل�شاركة يف الأن�شطة العائلية وممار�سة الهوايات من
�أجل ق�ضاء وقت �أطول يف ال�رشب.
ال�شعور بالرجفة والقلق يف ال�صباح التايل لل�رشب.
احلاجة �إىل املزيد من الكحول لل�شعور بالإرتياح ،واحل�صول على الت�أثري املرغوب فيه ،وتفادي
الأعرا�ض الإن�سحابية.
ال�شعور بدوار الكحول ب�إ�ستمرار.
ال�شعور بالتجهم والعدوانية.
الرغبة امللحة �أو حماوالت غري ناجحة للتوقف عن ال�رشب �أو التقليل منه.
ظهور الأعرا�ض االن�سحابية.
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الكحول هو أحد مسببات اإلدمان :التعرف إلى عالمات

المعلومات الداعمة

الأعرا�ض االن�سحابية حتدث عندما يتوقف املدمن عن التعاطي �أو يقلل الكمية
التي يتناولها وتكون هناك �أعرا�ض ج�سديه ،ونف�سيه ،وع�صبيه.
عالمات الإن�سحاب من الكحول هي:
 الرجفة بعد � 8-6ساعات من الإنقطاع عن امل�رشوب �أو املخدر. الهلو�سة والأوهام والت�شنجات و�أي�ضا الهذيان الرعا�شي (مثال الإح�سا�س بنمل �أوح�رشات مت�شى على اجللد).
 القلق والتوتر والإ�ضطراب والعدوانية. الغثيان �أو القيء. التيقظ ،والعرق ،و�إحمرار الوجه ،وتو�سع احلدقة ،وت�سارع يف دقات القلب ،و�إرتفاعب�سيط يف ال�ضغط.
وهنا يلج�أ املدمن �إىل �إ�ستمرار تعاطي الكحول من �أجل تقليل �أو جتنب حدوث هذه
الأعرا�ض.
امل�شاكل النف�سية واجل�سدية الناجتة عن �إدمان الكحول

امل�شاكل النف�سية :القلق ،االكتئاب ،املخاوف املر�ضية ،الأفكار االنتحارية ،والعدوانية.

امل�شاكل اجل�سدية :ت�شمع الكبد ،الأمرا�ض ال�رسطانية� ،أمرا�ض القلب وال�رشايني ،فقر
الدم� ،ضعف ال�شهية مما ي�ؤدي �إىل نق�ص للفيتامينات ونق�ص الكال�سيوم واملغنيزيوم،
�إ�ضطرابات الدورة ال�شهرية ،نزيف الرحم ،العقم ،خلل يف وظائف الدماغ كت�شوي�ش
الذهن والرتنح وحركة للعني غري طبيعية ،الغثيان والقيء ،خلل يف البنكريا�س.
التوقف عن تناول الكحوليات يف مرحلة مبكرة ي�ساعد يف ترميم الأ�رضار التي �أ�صابت
الكبد لأن خاليا الكبد تعيد بناء نف�سها .يف حال الو�صول �إىل مرحلة تليف الكبد ،من
ال�صعب عندها معاجلة امل�شاكل ال�صحية التي ح�صلت ،ويفقد الكبد قدرته على
القيام بالوظائف الأ�سا�سية.
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العديد من المشاكل الجسدية ،النفسية ،واإلجتماعية.
�إن ظهور ثالثة �أو �أكرث من ال�سلوكيات التالية ،ينب�ؤ بدخول الفرد مرحلة
الإعتياد والإدمان:
التغري املفاجىء يف املزاج من ال�شعور بالفرح �إىل ال�شعور بالك�آبة واحلزن.
الإنطواء والعزلة – الإكتئاب.
البالدة والن�سيان وال�ضياع و�ضعف الرتكيز والذاكرة.
�إحتقان العينني وزوغان الب�رص  -ال�ضعف واخلمول و�شحوب الوجه.
الإح�سا�س امل�ستمر بالنعا�س دون �سبب وا�ضح �أو النوم خالل النهار واليقظة خالل الليل.
التوتر الع�صبي والنف�سي الزائد.
فقدان ال�شهية و�إنخفا�ض الوزن.
�إرتعا�ش الأطراف وتغيرّ ال�صوت.
عدم الإهتمام بالهوايات �أو الريا�ضة �أو الأ�صدقاء.
التعب والإرهاق عند بذل �أقل جمهود بدين.
فقدان (�رسقة) النقود و�إختفاء وبيع �أمتعة من املنزل.
كرثة التغ ّيب عن املنزل مع تدين الإحتكاك بالعائلة �أو اال�صدقاء.
التغ ّيب غري املربر عن املدر�سة �أو اجلامعة.
مالحظة عالمات �أو بقع �أو روائح على اجل�سم واملالب�س.
العثور على م�ساحيق غري �إعتيادية �أو حبوب �أو �إبر وحقن.
التعرف �إىل �أ�صدقاء جدد ذوو ت�رصفات غري وا�ضحة.
عدم مراعاة م�شاعر الأخرين.
البعد عن الوقار.
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المخدرات أنواع ،غير أن عالمات اإلدمان تتشابه وتترك

المعلومات الداعمة

�أدوات و�أ�شياء خا�صة باملدمن يجب التنبه لوجودها:
�شمعة.
ورق لف.
زجاج �أو مر�آة مربعة �أو م�ستطيلة بحجم كف اليد (يزيّح املدمن عليها).
مطاط عري�ض (مغيطة) لربط اليد لدى احلقن.
ملعقة حديد وعالمة احلريق عليها.
�سجائر مفرغة من الدخان.
ورق �أملنيوم حمروق.
ق�شة ق�صرية (ت�ستعمل ل�رشق املواد بوا�سطة الأنف).
�أدوية جمهولة امل�صدر وم�شبوهة بدون �أ�سماء.
�أدوية معروفة ب�إحتوائها ن�سب عالية من مادة � Opiumأو � Codeineأو غريها.
التعرف �إىل متعاطي املخدرات بالتحاليل الطبيه:
الفعالة داخل اجل�سم وبالتايل
�إن ذلك ممكن �أن يتم بوا�سطة حتليل البول .مدة بقاء املادة
ّ
ظهورها فى البول تختلف ب�إختالف:
نوع املخدر.
احلالة ال�صحية للمتعاطي.
مدة التعاطي (الإدمان ،الإ�ستعمال املتقطع� ،أوالتعاطي لأول مرة).
�إن �رشب كميات كبرية من املياه قبل التحليل تخفف البول ،وميكن �أن تقلل املدة التى يظهر
بها املخدر ولكن الأجهزة احلديثة تكت�شف ذلك فى البول وتثبت �أن البول خمفف و�أن العينة
فا�سدة.
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امل�شاكل اجل�سدية:
�إلتهاب وتليف الكبد.
�إلتهاب الكبد الوبائي.
الأمرا�ض ال�رسطانية.
اجللطات الدموية.
�إلتهابات القلب.
فقر الدم.
�ضعف ال�شهية.
نق�ص الفيتامينات.
نق�ص الكال�سيوم واملغني�سيوم.
نق�ص املناعة.
القيء والغثيان.
�إ�ضطراب اجلهاز اله�ضمي.
�إلتهاب املخ مما ي�ؤدي �إىل فقدان الذاكرة.
نزف الدماغ.
الإيدز واالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً من جراء تعاطي احلقن امللوثة والعالقات اجلن�سية غري
املحمية.

الآثار النف�سية وال�سلوكية للمخدرات
�ضعف الذاكرة والرتكيز.
اخلرف املبكر.
الإ�ضطرابات العقلية والغرية املر�ضية وال�شكوك.
�أعرا�ض ذهنية مثل الهلو�سات ال�سمعية والب�رصية واحل�سية (ال�شعور ب�أن ح�رشات تدب
حتت جلد املتعاطي) ،وميكن �أن تظهر هذه الأعرا�ض خالل فرتة التعاطي �أو بعد التوقف.
الإكتئاب والقلق ونوبات اخلوف.
�إزدياد العدوانية والع�صبية والوحدة.
فقدان الأبناء للحب واحلنان داخل الأ�رسة.
حماوله الإنتحار و�إيذاء الذات.
حقائق للحياة
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امل�شاكل اجل�سدية والنف�سية والإجتماعية الناجتة عن �إدمان املخدرات

المعلومات الداعمة

الآثار الإجتماعية والأ�رسية للمخدرات
حدوث �أجواء من التوتر والإ�ضطراب يف العائلة حيث تكرث امل�شاكل الزوجية والأ�رسية.
تراجع يف الأداء الوظيفي ،ميكن �أن ينقطع املدمن فرتات طويلة عن العمل �أو يف�صل من
عمله ،وينعك�س ذلك على العائلة وي�ؤدي �إىل تدهور الو�ضع الإقت�صادي لال�رسة.
تدنى العالقات الإجتماعية للمدمن� ،إذ تنح�رص الإهتمامات باحل�صول على املخدر ومرافقة
املجموعة التي يتعاطى يف و�سطها.
يقود الإدمان �إىل �رصاع مع قوانني و�أنظمة املجتمع فتظهر امل�شاكل مع الأ�صدقاء وال�رشكاء
يف العمل وامل�شاكل يف البيت �إىل جانب امل�شاكل مع القانون.
التغ ّيب امل�ستمر عن املدر�سة الذي �سي�ؤدي �إىل الر�سوب والت�أخر املدر�سي و�أخريا ً ترك
املدر�سة نهائياً.
دخول املدمن ال�سجن نتيجة �سوء الأفعال التي قد تنتج عنه يف حاالت ال�سكر� ،أو لقيامه
بتعاطي مواد ممنوعة.
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المعلومات الداعمة

كل مدمن يتم بالطريقة المناسبة للعقار الذي أدمن عليه
وبما يتناسب مع شخصيته وحجم إدمانه ومداه.

يعتقد غالبية متعاطي الكحول واملخدرات �أنهم قادرون على التوقف عن �إ�ستخدام املادة
املخدرة متى ي�شا�ؤون ،معظمهم ال يعرف �أنه و�صل �إىل مرحلة الإدمان �إىل �أن يحاول التوقف
ويف�شل يف ذلك.
طرق العالج من االدمان:
�إن �إتباع �أ�سلوب الوعظ والإر�شاد لن يحقق الكثري .يف �أكرث احلاالت يجب البدء بعالج الإدمان
ب�إ�رشاف طبى مبا�رش ،وفى مكان �صالح لذلك ،حيث يتم عالج كل مدمن بالطريقة املنا�سبة
للعقار الذى �أدمن عليه ،ومبا يتنا�سب مع �شخ�صيته وحجم �إدمانه ومداه.
�أوىل خطوات العالج :ت�شجيع املدمن على بدء العالج.
ثانياً :ت�شجيع املدمن ملوا�صلة العالج و�إعادة الت�أهيل ،لأن �إزالة املادة املخدرة من اجل�سم ال
يكفي لل�شفاء.
ثالثاً :دعم املري�ض و�إحاطته ملنع �إرتداده �إىل املخدرات ،وليتحمل �أعرا�ض الإن�سحاب خالل
مدة العالج.
رابعاً :معرفة ما يعنيه �إ�ستعمال املخدر بالن�سبة للمدمن مل�ساعدته على الرجوع لطريقة
احلياة الطبيعية.
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5

ال يوجد عالج واحد يناسب جميع حاالت اإلدمان .إن عالج

المعلومات الداعمة

قد يحتاج املدمن �إىل عدة عنا�رص للتخل�ص من �آثار الإدمان:

 .1العالج بالأدوية :ت�ؤخذ ب�إ�رشاف الطبيب وبناء لن�صائحه و�إر�شاده.
 .2العالج النف�سي :معاجلة الأ�سباب التي جعلت ال�شخ�ص يتجه نحو الإدمان
و�إيجاد الطرق البديلة للتعامل مع هذه امل�شاكل ب�إ�رشاف من طبيب نف�سي.
 .3العالج ال�سلوكي :تعليم املري�ض مهارات ت�ساعده يف
( )1التغلب على الإ�شتياق للمادة املخدرة �أو الكحول،
( )2وتعليمه مهارات الإرتخاء وت�أكيد الذات،
( )3وكيفية التعامل مع الظروف التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تناول الكحول.
 .4العالج اجلماعي :جمموعة من الزمالء ي�شاركون بع�ضهم البع�ض بخرباتهم
ملحاولة التعايف من الإدمان.
 .5العالج االجتماعي:

 عالج �أي م�شكالت �أ�رسية �أو �إجتماعية قد ت�ساهم يف العودة �إىل تعاطي. حت�سني العالقة بني املدمن و�أ�رسته واملجتمع ،وم�ساعدة املدمن على �إ�سرتداد ثقةالأ�رسة واملجتمع به.

العالج ب�إ�رشاف طبي ي�ساعد املدمن على التعامل مع الأعرا�ض الإن�سحابية التي ترافق
�سحب الكحول و�/أو املواد املخدرة من اجل�سم ،لأن الأعرا�ض الإن�سحابية قد تكون خطرة
�إذا كان املرء يتعاطى الكحول �أواملادة املخدرة ب�شكل م�ستمر وبكميات كبرية ،وب�شكل
يومي تقريباً.
من ال�رضوري وجود �شخ�ص يرعى املدمن �أثناء عالجه مل�ساعدته على جتاوز هذه املرحلة.
التعايف من الإدمان عملية قد يتخللها �إنتكا�سات ،وهي طويلة وحتتاج �إىل فرتات متعددة
من العالج و�إىل �إرادة ورغبة من املدمن نف�سه ،ودعم من الأ�رسة واملجتمع للو�صول �إىل
التعايف و�إ�ستعادة القدرة على الأداء ب�شكل جيد.
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المعلومات الداعمة

الظروف األسرية المالئمة لتنشئتهم تنشئة سليمة.
دور الأهل يف وقاية الأبناء من الوقوع يف م�شاكل الإدمان:
ح�ضور الأهل ورعايتهم ومتابعتهم لأمور الأبناء.
املحافظة على الثقة وال�رصاحة بني الأهل والأبناء ،واملحافظة على �أجواء عائلية مريحة
ودافئة.
تفهم م�شاكل الأوالد بجو من املحبة وال�صداقة ،والتحدث معهم والإ�صغاء �إليهم.
ّ
عدم �إعتماد �أ�سلوب ال�رصاخ والوعظ فقط ،بل �إتاحة الفر�صة للأبناء ليعبرّ وا عما يرغبون
به من م�شاعر حزن وخوف وقلق.
م�ساندة الأبناء ودعمهم للتغلب على امل�شاكل النف�سية التي قد يعانوا منها (طالق
الوالدين ،م�شاكل يف الدرا�سة� ،شعور بالنق�ص) حتى ميكنهم التغلب على الأمل النف�سي
دون اللجوء للمخدرات كحل.
الدعم والت�شجيع للتغلب على ال�شعور بالوحدة وفقدان الثقة بالنف�س.
تدريب الأبناء على �أن حل امل�شاكل ال يكون بالهروب منها بل مبواجهتها.
حتمل امل�س�ؤولية.
ت�شجيع الأبناء على ّ
جتنب الوالدين الإ�رساف يف تناول الكحول.
جتنب الوالدين تعاطي املخدرات ،ف�إذا �شب املراهق وهو يرى �أحد والديه يتعاطى اخلمور
واحل�شي�ش (�أو حتى ال�سجائر) ف�إن هذا ي�ضعف من مقاومته لفكرة التعاطي.
توجيه الأوالد للعمل والتطوع يف جمعيات �أثناء العطلة ال�صيفية.
توجيه الأوالد ملمار�سة الأن�شطة الك�شفية والريا�ضية.
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لألهل دور أساسي في متابعة وحماية أبنائهم ،وتوفير

المعلومات الداعمة

التع ّرف على �أ�صدقاء الأبناء.
تنمية الوعي ال�صحي والتنبيه لأهمية الإبتعاد عن العقاقري والأدوية الغري معروفة �أو
الغري مو�صوفة من الطبيب.
التع ّرف �إىل املخدرات بطريقة علمية قبل �أن يتعرف عليها الأبناء للتمكن من مراقبتهم
وم�ساعدتهم.
عدم ترك م�س�ؤولية الرتبية ال�سلوكية والروحية الكاملة للمدر�سة.

�أرقام اجلمعيات الأهلية التي تعنى مبعاجلة ومكافحة الإدمان يف لبنان

جمعية �أم النور
جمعية العناية ال�صحية –�سن الفيل
جمعية جاد – �شبيبة �ضد املخدرات
جمعية �سكون:
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01 - 482428
09 - 946040/ 03-307502
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�إن عامل اليوم مليء بال�ضغوط النف�سية والإجتماعية والإنفعاالت امل�ستمرة
التي قد ت�ؤثر على �صحة الإن�سان �سواء اجل�سدية �أو النف�سية.
قد ي�صاب البع�ض بالإ�ضطرابات العاطفية �أحياناً ،وقد ي�شعر البع�ض الآخر
باحلزن لأ�سباب متعددة ،بينما مير فريق ثالث بحاالت من القلق والتوتر يف �أوقات
التعرف �إىل الأمور التي ت�سبب ال�ضغوط النف�سية للفرد
�أخرى .من املفيد
ّ
ملحاولة تخطيها �أو التعامل معها ب�إيجابية.
�إن �أغلب الأمرا�ض النف�سية ،خا�صة ال�ضغط النف�سي والإكتئاب ،ميكن الوقاية
منها وال�سيطرة عليها ب�شكل �أف�ضل عند التعرف عليها مبكراً.
يجب عدم الت�أخر يف طلب امل�ساعدة والإ�ست�شارة من الأخ�صائيني لإيجاد حل
منا�سب للم�شكلة التي ت�ؤثر �سلبا ً على ال�صحة العامة للفرد.
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مكمل لل�صحة العامة للفرد ،وهي تعني قدرة الإن�سان
ال�صحة النف�سية جزء
ّ
على ال�شعور بال�سعادة ،بقيمة احلياة ،القدرة على تكوين عالقات مع الآخرين،
وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات وال�ضغوط النف�سية.

عناوين رئيسية

اإلكتئاب
والضغط النفسي
1

ال�صحة النف�سية جزء ال يتجز�أ من ال�صحة العامة للفرد

2

التعرف �إىل عالمات الإ�صابة بال�ضغط النف�سي ي�ساعد

3

الإكتئاب النف�سي هو �أحد الأمرا�ض النف�سية التي ميكن

التي ت�شمل ال�صحة اجل�سدية ،والعقلية والإجتماعية.

يف التخفيف من �أثره على �صحة الفرد النف�سية.

عالجها عند التعرف لأ�سبابها وعالماتها يف مراحل
مبكرة.

262

حقائق للحياة

5

للعائلة واملحيط دور �أ�سا�س يف دعم ال�شخ�ص الذي يعاين

التخفيف من الإ�صابة بال�ضغط النف�سي والإكتئاب.

من الإكتئاب وم�ساعدته على تخطي هذه املرحلة.
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4

خطوات وممار�سات يومية ب�سيطة ت�ساعد الفرد يف

المعلومات الداعمة

اإلكتئاب
والضغط النفسي
1

الصحة النفسية جزء ال يتجزأ من الصحة العامة للفرد

التي تشمل السالمة الجسدية ،العقلية واإلجتماعية.
ليكون الفرد �سليما ً معافى ،من ال�رضوري �أن يتمتع ب�صحة نف�سية �سليمة و�صحة ج�سدية
خالية من الأمرا�ض.
�أهم العالمات التي مت ّيز الأ�شخا�ص الذين يتمتعون ب�صحة نف�سية �سليمة هي �أنهم:
ي�شعرون جتاه �أنف�سهم ب�إرتياح ور�ضى و�رسور.
مت�ساحمون ومت�ساهلون مع �أنف�سهم ومع الآخرين.
ال يقللون من �أهمية قدراتهم ،كما �أنهم ال يقدرون �أنف�سهم �أكرث مما هم عليه.
يتقبلون �أخطائهم.
يحرتمون �أنف�سهم ويثقون ب�أنف�سهم وبالآخرين.
ي�شعرون ب�أنهم قادرين على مواجهة معظم ما يعرت�ض طريقهم يف احلياة.
ي�ستمتعون مبباهج احلياة الب�سيطة.
ي�ضعون اخلطط للم�ستقبل ،وي�ضعون �أهدافا ً ميكن الو�صول �إليها.
قادرون على التغيري.
يعملون ب�إجتهاد ويجدون اللذة والر�ضى يف القيام بعملهم.
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المعلومات الداعمة

�إن ال�صحة النف�سية للفرد حتدد طريقة تعامله مع نف�سه ،كيفية �شعوره جتاه الآخرين،
وكيفية مواجهته مطالب احلياة.

2

التعرف إلى عالمات اإلصابة بالضغط النفسي يساعد

في التخفيف من أثره على صحة الفرد النفسية.
اإلكتئاب والضغط النفسي

من �أ�سباب ال�ضغط النف�سي
حتمل م�س�ؤوليات عديدة.
الإن�شغال ب�أعمال كثرية.
ّ
�ضيق الوقت وكرثة الإلتزامات�	.إزدحام الطرق.
امل�شاكل العائلية (طالق ،وفاة ،هجرة).
عدم وجود جو من الأمان.
ترك العمل.
امل�شاكل املالية.
من عالمات الإ�صابة بال�ضغط النف�سي

العالمات اجل�سدية:
توتر الع�ضالت يف الرقبة والظهر.
الإرجتاف وال�صداع.
م�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي� :أمل يف املعدة ،غثيان ,فقدان ال�شهية.
م�شاكل يف النوم� :أرق� ،إ�ستيقاظ مبكر� ،أحالم مزعجة.
�صعوبة يف التنف�س ،و�أمل يف ال�صدر.
م�شاكل جلدية مثل حب ال�شباب وال�صدفية والإكزميا.
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العالمات النف�سية:
فقدان الإهتمام ب�أمور احلياة.
ال�ضيق والك�آبة واحلزن.
عدم الإ�ستقرار وفقدان ال�صرب.
الته ّيج ،وكرثة احلركة والن�شاط.
امللل ،اخلمول ،والتعب والإنهاك.
التوتر الع�صبي ،والغ�ضب ال�رسيع.
عدم القدرة على �إتخاذ القرارات.
�ضعف الرتكيز ،والت�شو�ش الذهني.
الأداء ال�سيء يف العمل�	 .إ�ضطرابات جن�سية.
ال ي�شرتط حدوث هذه العوار�ض كلها للتعرف �إىل �أن ال�شخ�ص يعاين من ال�ضغط النف�سي ،قد
يح�صل بع�ضها ورمبا تكون حمدودة �أو طويلة الأمد.
بع�ض الطرق التي ت�ساعد يف التخفيف من �ضغوط احلياة اليومية
تنظيم الوقت وجدولة الأعمال بطريقة ّ
متكن من تنفيذ الأعمال املقرتحة �ضمن الوقت
املتاح.
و�ضع �أهداف معقولة ميكن حتقيقها.
ترك الوقت ملمار�سة الهوايات ،ق�ضاء الوقت مع الأ�رسة والأ�صدقاء.
ممار�سة الريا�ضة ب�إنتظام.
�أخذ كفاية اجل�سم من الراحة والنوم.
تفادي لوم النف�س وحتميلها م�س�ؤولية �أي �إخفاق.
تفادي التفكري بالأمور غري املهمة :كثريا ً ما ي�شغل الفرد نف�سه مبا هو ثانوي وغري مهم
ويرى احلوادث ال�صغرية على �أنها كوارث.
قول (ال) يف بع�ض الأحيان للطلبات التي ال ميكن امل�ساعدة يف حتقيقها.
معرفة �أن هناك نوعان من الأ�شياء ال ي�ستحقان الإنزعاج ب�ش�أنها ،تلك التي ميكن للفرد
تغيريها فما عليه �إال �إتخاذ الإجراء الالزم ب�ش�أنها ،وتلك التي ال ميكن الت�أثري فيها وما على
الفرد �سوى قبولها كما هي عليه.
بع�ض الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لل�ضغوط النف�سية ميكنهم تخطيها والعودة ملمار�سة
حياتهم ب�شكل طبيعي� .أما يف بع�ض الأحيان ف�إن هذه ال�ضغوط قد تقودهم �إىل الإكتئاب.
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ال�ضغط النف�سي هو حالة من التوتر النف�سي ال�شديد �سببه عوامل خارجية وداخلية
تخلق عند الفرد حالة من �إختالل التوازن و�إ�ضطراب ال�سلوك.
التعرف �إىل �أ�سباب ال�ضغوط ومعرفة كيفية التعامل معها ي�ساعد الفرد يف املحافظة
على �صحة نف�سية �سليمة.

3

اإلكتئاب النفسي هو أحد األمراض النفسية التي يمكن

معالجتها عند التعرف ألسبابها وعالماتها في مراحل مبكرة.

ال�صدمات ال�شديدة الناجتة عن :احلروب ،الكوارث الطبيعية ،احلوادث اخلطرية.
الأحداث املهمة يف احلياة :وفاة ،م�شاكل يف الأ�رسة ،طالق.
احلياة اليومية :كرثة امل�شاغل والإلتزامات� ،ضيق الوقت� ،صعوبة التنقل ،ال�ضغوط املادية،
الأمرا�ض املزمنة التي قد يعاين منها الفرد.
الرتكيبة ال�شخ�صية والتفاوت يف قدرات الأفراد ،فمنهم من ي�ستطيع تخطي احلالة،
ومنهم من ال ي�ستطيع جتاوزها.
�أحيانا ً ال يكون هناك �سبب وا�ضح لل�شعور بالك�آبة.
من عالمات الإ�صابة بالإكتئاب النف�سي
ال�شعور لفرتة �أ�سبوعني على الأقل ب�أربعة �أو �أكرث من العالمات التالية:
ال�شعور بالإحباط وامللل واحلزن �أغلب الوقت.
عدم الإ�ستمتاع مبباهج احلياة.
�إ�ضطرابات النوم� :صعوبة يف النوم �أو كرثته.
فقدان ال�شهية للأكل� ،أو الأكل ب�رشاهة.
�رسعة التعب من �أي جمهود (ال�شعور بالإرهاق دون �سبب).
ّ
والتذكر و�إتخاذ القرارات.
�صعوبة يف الرتكيز
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�أ�سباب الإكتئاب

المعلومات الداعمة

نظرة ت�شا�ؤمية للما�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل.
التفكري يف �إيذاء النف�س �أو املحيطني كالإنتحار �أوالقتل.
ال�شعور بالذنب الدائم �أو الع�صبية الدائمة.
ي�ؤثر الإكتئاب ب�صورة �سلبية على طريقة التفكري والت�رصف ،وي�صاب بالإكتئاب:
الذكور والإناث (الن�ساء �أكرث عر�ضة للإ�صابة من الرجال ب�سبب تعر�ضهن ل�ضغوط
�إجتماعية وبيولوجية ب�صورة دائمة).
ال�صغار والكبار وامل�سنني (و�إن كانت �أكرث ما تكون يف ال�سن من � 44-24سنة).
الأميني واملتعلمني من كافة الطبقات الإجتماعية.
بع�ض الطرق التي ت�ساعد يف التخفيف من الإكتئاب وعالجه
ّ
يفكر
غالبا ً ما يعاين الإن�سان من االكتئاب ولكنه ي�ستمر يف حياته ،يت�رصف بطريقة �سلبية،
يف �أفكار �سوداوية ،ينعزل عن النا�س �أو حتى يفكر يف �إيذاء نف�سه �أو املحيطني به .للتخفيف
من الإكتئاب يجب:
التوجه �إىل الطبيب لتلقي العالج �إذا مل يتمكن الفرد من تخطيه بنف�سه ومب�ساعدة
ودعم العائلة واال�صدقاء.
الت�أخر يف �إ�ست�شارة الطبيب ميكن �أن يكون له �آثار �سلبية ،وكلما بد�أ العالج باكرا ً كلما
كانت اال�ستجابة بالتح�سن �أ�رسع.
ي�ستغرق ال�شعور بالتح�سن عدة �أ�سابيع يحتاج الطبيب خاللها �إىل تعديل كمية الدواء
�أو تغيري الدواء حتى ينا�سب احلالة ال�صحية.
ال ميكن التوقف عن العالج دون �إ�ست�شارة الطبيب حتى بعد ال�شعور بالتح�سن لأن ذلك
قد ي�سبب �إنتكا�سة وظهور الأعرا�ض من جديد.
غالبا ً ما يحتاج املري�ض ملتابعة العالج لعدة �شهور �إذا قرر الطبيب وقف العالج فيكون
ذلك تدريجياً.
يلج�أ الذين ي�شعرون باالكتئاب ،يف بع�ض الأحيان� ،إىل تلقي العالج بطرق �شخ�صية ودون
�إ�ست�شارة الطبيب كتناول بع�ض الأدوية املخدرة والكحول .تزيد هذه الأ�شياء احلالة �سوءا ً
لأن الكحوليات هي من م�سببات االكتئاب.
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ال يجوز تناول �أي دواء دون �إ�ست�شارة الطبيب .ملا قد ي�سببه ذلك من �أعرا�ض جانبية لذلك
يجب �إ�ست�شارة الطبيب للح�صول على الدواء املنا�سب ،للفرتة املنا�سبة ،بالكمية
املطلوبة.

4

خطوات وممارسات يومية بسيطة تساعد الفرد في

التخفيف من اإلصابة بالضغط النفسي واإلكتئاب.

�أخذ الوقت للإ�سرتخاء دون التفكري بالعمل� .إن التفاخر بكرثة الأعمال وعدم احلاجة �إىل
الراحة �سيرتك �آثارا ً �سلبية على الفرد وحتى على طريقة �أدائه.
حتمل �أعباء وم�س�ؤوليات الغري ،والتع ّود على قول «ال» عندما يطلب من الفرد القيام
جتنّب ّ
ب�شيء يفوق طاقته.
عدم حماولة فعل كل �شيء لكل النا�س وتلبية كل املطالب دون تفكري.
الإبتعاد عن تقدمي الوعود الكثرية والإلتزامات الكثرية واملواعيد املتالحقة ،بل و�ضع جدول
بالأعمال ح�سب �أهميتها و�أولويتها.
جتنّب املبالغة يف نقد الذات.
و�ضع �أهداف منطقية لتحقيقها ،الإخفاق يف حتديد الأهداف ي�سبب الإحباط.
�ضمان عدد �ساعات نوم منتظمة وغري متقطعة تكفي حاجة اجل�سم.
ممار�سة الريا�ضة ب�إنتظام.
تفادي م�شاهدة الأخبار وقراءة اجلرائد عند ال�شعور بعدم الراحة النف�سية.
ق�ضاء وقت �أطول مع اال�صدقاء ،والتحدث مع املخل�صني من املحيطني فى الق�ضايا
الهامة.
القيام بالأن�شطة املفرحة التي ميكن �أن ت�شغل التفكري والإبتعاد عن الأفكار ال�سلبية.
تنمية الهوايات املختلفة بهدف الرتفيه ،بدال ً من الإعتماد على حب االقتناء وال�رشاء.
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للفرد دور �أ�سا�سي يف تخطي املر�ض وعالجه وذلك من خالل:

المعلومات الداعمة

الرتكيز على اللحظة الراهنة والإ�ستمتاع مبا هو متوفر من متاع و�صحة بدال ً من التفكري
مبا فات من املا�ضي �أو ما �سيح�صل يف امل�ستقبل.
الإعتماد على العائلة كم�صدر �أ�سا�سي لل�سعادة.
تناول اخل�رضاوات والفاكهة بكميات كبرية والتخفيف من القهوة واملنبهات واللحوم.
عدم التعر�ض للجوع ال�شديد (الرجيم القا�سي) ،وال ملء املعدة ال�شديد.
عدم اللجوء للأدوية املهدئة دون �إ�ست�شارة الطبيب.
�أفكار ت�ساعد على ال�شعور بالراحة:
معاملة النف�س معاملة ح�سنة :الغذاء اجليد ،التمرين ،العناية باملظهر اخلارجي،
منح النف�س بع�ض العطايا املبهجة ،وعدم �إيذاء النف�س بتناول التبغ �أو الكحول
واملخدرات.
الت�سامح الداخلي و�إعطاء الأعذار للذين يت�سببون بامل�شاكل ،ف�إن ذلك �سيقلل من
الغ�ضب منهم.
جتنب احلكم على الآخرين ،فال �أحد ميكنه تغيري طبائع و�سلوك الآخرين.
جتنب الكالم �أثناء ال�شعور بالغ�ضب ،عند �إ�ستعادة الهدوء النف�سي ،ميكن الكالم
واملطالبة باحلقوق.
عدم اخلوف من الأخطاء لأنها �أحد �سبل التعلم و�إكت�ساب املعرفة.
عدم التهرب من امل�س�ؤولية لأن ذلك من �ش�أنه �أن يزيد من ال�ضغوط وال�رصاعات
الداخلية.
�إن الكثريين منا يعي�شون يف امل�ستقبل قائلني لأنف�سهم �س�أ�صبح �سعيدا ً عندما �أنهي
الدرا�سة اجلامعية� ،أو �أتزوج� ،أو �أح�صل على ترقية وظيفية معينة.
الطريق الأ�سهل للح�صول على الراحة النف�سية هي القناعة ،وتقبل الآخر وتقدير
ما منلك وما نحن عليه ،والإقبال على احلياة مبرح وحمبة ،والإعتناء بج�سدنا و�صحتنا
بدال ً من �إنهاك �أنف�سنا و�إف�ساد �أج�سامنا بالعادات الغذائية ال�ضارة وطرق احلياة غري
ال�صحية.
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5

للعائلة والمحيط دور أساس في دعم الشخص الذي

يعاني من اإلكتئاب ومساعدته على تخطي هذه المرحلة.
امل�صابون باالكتئاب كثريا ً ما يبتعدون عن الأهل والأ�صدقاء بدال ً من �أن يطلبوا منهم امل�ساعدة
�أو الدعم .ممكن م�ساعدة ال�شخ�ص الذي يعاين من الإكتئاب عن طريق:

معتقدات وعادات خاطئة  وشائعة

تلعب املعتقدات والقناعات والأفكار دورا ً �أ�سا�سيا ً يف ت�شكيل ال�ضغط والتوتر ،من
القناعات اخلاطئة التي تنت�رش عند امل�صابني بال�ضغط النف�سي �إعتقادهم مبا يلي:
 �إذا �أردت �أن تنجز �شيئا ً ب�شكل �صحيح البد �أن تنجزه بنف�سك. �إما �أن ت�ؤدي العمل ب�شكل كامل �أو ال ت�ؤديه. كل �شيء يجب �أن ي�سري وفق خطة حمددة ،و�أي تغيري يف اخلطة هو دليل علىالف�شل.
الإكتئاب لي�س حالة ت�صيب �أ�صحاب ال�شخ�صية ال�ضعيفة ،كل �إن�سان معر�ض
للإ�صابة بالإكتئاب عندما تواجهه الأزمات وال�ضغوط.
تناول الأدوية النف�سية ال ي�ؤدي �إىل الإدمان �إذا �أخذت ب�إ�رشاف طبي.
تناول الأدوية ب�إ�رشاف طبي لفرتات طويلة ال يعني الإدمان فكثري من �أدوية �أمرا�ض
ال�ضغط وال�سكري ت�ؤخذ طيلة العمر.
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الإ�صغاء على نحو متعاطف� ،أو ب�إظهار م�شاعر املحبة والود� ،أو ق�ضاء الوقت معه.
ت�شجيعه على الكالم عن �إح�سا�سه وم�ساعدته على الو�صول �إىل اخلطوات التي عليه
اتخاذها للتخل�ص من االكتئاب.
جتنب توجيه اللوم فالإنتقاد يزيد يف الإكتئاب.

العنف والتحرش الجنسي
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يتخذ العنف �أ�شكاال ً متعددة منها العنف اجل�سدي ،والعنف اللفظي والعنف
النف�سي.
يت�سبب العنف مب�شاكل خمتلفة ،ويرتك �أثارا ً �سلبية على �شخ�صية الطفل،
و�سلوكه ،وطريقة تفاعله مع املحيط.
�إن جرائم الإ�ستغالل اجلن�سي هي �إحدى �أعمال العنف املمار�سة على الأطفال
التي ال ي ُـك�شف عنها يف معظم الأحيان �إال بعد �إنق�ضاء �أعوام طويلة على
حدوثها ،خ�صو�صا ً و�أن الأطفال ال�ضحايا يظلون خا�ضعني ل�سلطة املعتدين
عليهم حتى بلوغهم �سنّ الرّ�شد.

�إن ن�رش املعرفة �أ�سا�سي حلماية الأطفال داخل الأ�رسة و�ضمن املجتمع من �أي
خماطر قد تعرّ�ض �سالمتهم اجل�سدية والنف�سية للخطر.
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يبد�أ الإ�ستغالل اجلن�سي من التحر�ش اجلن�سي .يقع الأطفال فري�سة التحر�ش
اجلن�سي ب�سبب �إنخفا�ض م�ستوى الوعي العام للأهل والأبناء حول هذا
املو�ضوع ،وعدم رغبتهم مناق�شته.

عناوين رئيسية

العنف والتحرش الجنسي

1

العنف هو كل ت�رصف ي�ؤدي �إىل �إحلاق الأذى بالآخرين.

2

للعنف �آثار �سلبية على �شخ�صية الطفل واملراهق.

3

التحر�ش اجلن�سي هو الإت�صال اجلن�سي الإجباري ب�إ�ستخدام
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4

لتحر�ش �أو �إعتداء؟
يتعر�ض
ملاذا ال يتك ّلم الطفل عندما
ّ
ّ

5

معرفة بع�ض دالئل التحر�ش اجلن�سي ي�ساعد الأهل على

6

للأهل دور �أ�سا�سي يف توفري النمو ال�سليم لأطفالهم

حماية �أبنائهم و�ضمان �سالمة منوهم.
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وحمايتهم من �أية خماطر ميكن �أن تلحق بهم.
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العنف والتحرش
الجنسي
1

العنف هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرين.

العنف �أنواع فمنه:
 .1العنف اجل�سدي
هو �إ�ستخدام القوة اجل�سدية ب�شكل متعمد جتاه الآخرين من �أجل �إيذائهم و�إحلاق �أ�رضار
ج�سمية بهم وذلك كو�سيلة عقاب غري �رشعية.
ت�شمل الإعتداءات �أو العنف اجل�سدي:
ال�رضب ،اخل�ض (الهز بعنف) ،الع�ض،
اللكم ،احلرق ،الت�سميم ،واخلنق
ب�أنواعه (كغمر الر�أ�س يف املاء �أو اخلنق
بو�سادة �أو باليد �أو غريها).

ي�سبب العنف اجل�سدي:
اخلدو�ش ,اجلروح ,الك�سور ,احلروق,
الر�ضو�ض ,النزف ويف �أ�سو�أ احلاالت
و�أق�صاها املوت.

 .2العنف النف�سي
هو �سلوك يهدف �إىل ال�سيطرة والتخويف والرتهيب ،من قبل �شخ�ص �أو جمموعة من
الأ�شخا�ص الذين ميتلكون القوة وال�سيطرة .من الأمثلة على العنف النف�سي �أو الإ�ساءة
النف�سية:
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االزدراء  :كرف�ض الطفل� ،أو مناداته ب�أ�سماء ّ
حتط من قدره وو�صفه ب�أنه و�ضيع.
التهديد  :تهديد الطفل املتوا�صل بالإيذاء اجل�سدي �أو التخلي عنه ما مل ي�سلك �سلوكا ً
معيناً� ،أو برتكه مبفرده يف حجرة مظلمة.
العزلة  :وهي �إبعاد الطفل عن من يحبهم� ،أو تركه مبفرده لفرتات طويلة� ،أو عدم الإكرتاث
له.
 .3العنف اللفظي
ال ي�ستلزم اللم�س وال�رضب ،ميار�س عرب ت�رصفات �أو كلمات جارحة تقال للمعتدى عليه ،منها:
ال�رصاخ امل�ستمر الغري مربر.
ال�شتم.
الإنتقاد الالذع املتكرر.
التحقري والإهانة.
الإ�ستخفاف �أو ال�سخرية.
املقارنة ال�سلبية بالغري.
التف ّوه بجمل ّ
حتط من �شخ�صية الطفل كالقول «�أنت �سيئ» �أو «�أنت ال ت�ساوي �شيئا».
�إن كافة فئات املجتمع معر�ضة للعنف:
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 العنف �ضد الأطفال بني �سن الوالدة وعمرال� 14سنة من ِقبَل والديهم والأ�شخا�صاملحيطني بهم.
 العنف �ضد املراهقني وبني املراهقني �أنف�سهم الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و18عاماً .من �أمثلتها حني يلج�أ املراهقون والأ�صدقاء فيما بينهم ملمار�سة ال�ضغط �أو
الإزدراء على بع�ضهم البع�ض� ،أو معاملة بع�ضهم بعدوانية ودونية.
 العنف �ضد الن�ساء. -العنف بني البالغني �أنف�سهم (من الأقوى جتاه الأ�ضعف).

المعلومات الداعمة

2

للعنف آثار سلبية على  شخصية الطفل والمراهق.

تختلف �آثار العنف ح�سب نوع العنف املمار�س ،م�صدر العنف (الأهل ،الأ�صدقاء ،الأقارب،
املعلمني) ،والو�ضع النف�سي للفرد.
الآثار اجل�سدية للعنف
�إذا تكرر الإعتداء اجل�سدي ب�شكل منتظم فقد ينتج عنه عاهات ج�سدية مزمنة منها
�إحلاق �رضر بالدماغ �أو فقدان حا�سة ال�سمع �أو الب�رص.
قد ي�صاب املعتدى عليه بالتخلف العقلي �أو ت�أخر النمو �أو ال�شلل �أو الغيبوبة الدائمة،
وقد ي�ؤدي الأمر يف حاالت كثرية �إىل املوت.
الآثار النف�سية للعنف
امليل للك�آبة واالحباط.
قلة الثقة بالنف�س.
ال�شعور بعدم الإ�ستقرار.

الع�صبية والقلق الزائد.
حتقري الذات.
ال�شعور باخلوف وعدم الأمان.

الآثار ال�سلوكية للعنف
التبول الال�إرادي.
م�شاكل يف الكالم (تلعثم ،ت�أت�أة).
م�شاكل يف النوم والكالم.
خماوف غري مربرة.
احلذر املفرط من الكبار.
ال�سلوكيات الطفولية كالهز وامل�ص والع�ض.
العدوانية جتاه النف�س (حماوات الإنتحار) ،وجتاه الآخرين.
الإنعزال والإنطواء.
ال�رسقة والكذب.
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المعلومات الداعمة

م�صاعب يف التح�صيل العلمي والغياب املتكرر عن املدر�سة.
عدم املباالة.
القيام ب�سلوكيات �ضارة مثل �رشب الكحول �أو تعاطي املخدرات.
جتنب �إقامة عالقات مع الآخرين.

3

التحرش الجنسي هو اإلتصال الجنسي اإلجباري

بإستخدام القوة إرضاء لرغبات جنسية عند المعتدي.
التحر�ش اجلن�سي هو نوع من �أنواع العنف املمار�س �ضد الأطفال ،وهو عبارة عن �إت�صال جن�سي
بني طفل و�شخ�ص بالغ يريد �إ�شباع رغباته من خالل القوة وال�سيطرة والإبتزاز.

قد يتعر�ض الطفل للتحر�ش من كل من ميكن �أن يختلط بهم دون رقابة كالأهل ،الأ�صدقاء
واجلريان والأقارب ،واملعلمني ،وال�سائقني واخلدم� ،أي كل من يحيط بالطفل يف �إطار البيت
واملجتمع.
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العنف والتحرش الجنسي

ي�سمى «حتر�ش جن�سي» كل �إثارة يتعر�ض لها الطفل عن عمد ،وذلك بتعري�ضه:
للم�شاهد الفا�ضحة.
ال�صور اجلن�سية �أو العارية.
�إزالة املالب�س ،الثياب عن الطفل (ك�شف الأع�ضاء التنا�سلية).
تعمد مالم�سة �أع�ضاء الطفل التنا�سلية (مالم�سة �أو مالطفة جن�سية).
ّ
ّ
حث الطفل على مل�س �أع�ضاء �شخ�ص �آخر.
الرتكيز واملبالغة يف ممار�سة العادة ال�رسية.
ّ
التلفظ ب�ألفاظ جن�سية.
�إجبار الطفل على

المعلومات الداعمة

�أ�ساليب املتحر�ش �أو املعتدي:
تطمني الطفل ب�أن ما يحدث له �أمر عادي.
تخويف الطفل من ما �سيحدث له لو تكلم.
تلقني الطفل ب�أن ما يحدث له غلطته هو لأنه وافق على القيام بهذه املمار�سات.

4

لماذا ال يتكلم الطفل عندما  يتعرض لتحرش أو إعتداء؟

اخلوف
قد يتلذذ الطفل بهذا ال�شعور ويخ�شى خ�سارة املعتدي.
اخلوف من عقاب املعتدي �إن �أف�شى بال�رس .
اخلوف من الأم والأب وردة فعلهم ك�أنه هو املذنب.
اخلوف من الإ�ستهزاء به.
اخلوف من الإختالف الذي ح�صل يف حياته.
اخلوف من حدوث م�شاكل جديدة لو تكلم.
احلزن
على �شي �أخذ منه بالقوه.
على فقدان طفولته.
خليانه �شخ�ص كان يثق به.
ت�أنيب ال�ضمري
لأنه وافق من البدايه على الإ�ست�سالم.
لأنه مل ي�ستطيع �إيقاف ما حدث.
لأنه حافظ على ما حدث �رساً.
الإح�سا�س بالإهانة
لأنه �شارك يف هذا ال�سلوك الغري �سليم.
ال�شعور املرتبك بني الإح�سا�س بالعار ،وحب املعتدي وعدم الرغبة برتكه.
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المعلومات الداعمة

5

معرفة بعض دالئل التحرش الجنسي يساعد األهل على

حماية األبناء وضمان سالمة نموهم.
�أ .الدالئل التي تبينّ �أن الطفل بني عمر  2و� 5سنوات هو طفل متحر�ش به �أو
معتدى عليه جن�سياً:
ر�سومات الطفل وكتاباته تت�ضمن �إيحاءات جن�سية.
اخلوف والتغري ال�سلوكي املفاجئ جتاه �شخ�ص معني ،وجتنب التواجد معه يف نف�س املكان.
العدوانيه املفرطه جتاه الأطفال واحليوانات وباخل�صو�ص جتاه �شخ�ص معني.
التغيرّ يف �شخ�صية الطفل بدون �سبب وا�ضح ،مثال ً يكون �سعيدا ً يلعب ،وفج�أه ي�صبح
�إنطوائي ،منعزل.
كرثة الأحالم املزعجة ،ال�رصاخ خالل النوم ،الفزع.
العناد وطلب الإهتمام والعاطفة.
العودة ملمار�سة ت�رصفات طفولية كم�ص الإ�صبع ،التبول الال�إرادي ليالً.
رف�ض خلع املالب�س� ،أو �إظهار �إ�ضطراب وخوف وعدم راحة عند خلعها.
�إنزعاج وا�ضح عند الإ�ستحمام.
حماولة التحر�ش بطفل �آخر.
�إن ظهور �إثنني �أو �أكرث من هذه الدالئل ميكن �أن ين ّبه الأهل ل�رضورة تق�صي �أ�سباب التغيرّ
والإنزعاج عند الطفل.

 .1م�ساعدة الطفل على معرفة الفرق بني اللم�س العادي واملقبول واللم�س املبالغ به.
يكون اللم�س العادي واملقبول لليدين والكتفني والذراعني ،وب�صورة �رسيعة ودون 		
احلاجة لك�شف �أي جزء من اجل�سم �أو رفع املالب�س عنه.
	�أما اللم�س املبالغ به فهو الذي ي�سبب �أملاً ،وي�شمل مل�س املناطق احل�سا�سه
واخلا�صة ،ويكون ب�شكل م�ستمر.
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العنف والتحرش الجنسي

�أ�سلوب التوعية املقرتح لهذه املرحلة العمرية:

المعلومات الداعمة

 .2تعريف الطفل بطريقة تربوية مبنية على احلوار �أن هناك �أجزاء من اجل�سم يجب
	�أن ال يلم�سها �أو يراها �أحد �سوى الطفل لأنها ملكه هو وحده ،ويجب �أن يحافظ
على �صحته ب�أن يلتزم بقواعد النظافة يف التعامل معها.
ب .الدالئل التي تبينّ �أن الطفل بني عمر  6و� 12سنة هو طفل متحر�ش به �أو
معتدى عليه جن�سيا ً:
الدالئل اجل�سديه للإعتداء �أو التحر�ش

رائحة �أو �إفراز غري طبيعيني من املناطق احل�سا�سة.
مالب�س داخلية ملطخة بالدم �أو ممزقة.
وجود دم مع التربز �أو التبول.
�إ�صابات يف املنطقة احل�سا�سة� :إحمرار ،جروح� ،أمل عند اللم�س.
مالحظة وجود حكاك قد تكون ناجتة عن �إلتهابات.

الدالئل ال�سلوكيه للإعتداء �أو التحر�ش

�إ�ستخدام امل�صطلحات اجلن�سيه يف حديث الطفل وحواراته.
عدم الثقه بالنف�س �أو بـ الآخرين.
كرثة الأحالم املزعجة ،ال�رصاخ خالل النوم ،الفزع.
رف�ض خلع املالب�س� ،أو �إظهار �إ�ضطراب وخوف وعدم راحة عند خلعها.
�إنزعاج وا�ضح عند الإ�ستحمام.
�إ�ضطرابات يف الأكل.
�إهمال الذات والنظافه ال�شخ�صية واملظهر.
تدين امل�ستوى الدرا�سي ورف�ض امل�شاركة يف الن�شاطات املدر�سية ،والهروب من املدر�سه.
�إظهار نوع من التمرد.

�إن ظهور �إثنني �أو �أكرث من هذه الدالئل ميكن �أن ين ّبه الأهل ل�رضورة تق�صي �أ�سباب التغيرّ
والإنزعاج عند الطفل.
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المعلومات الداعمة

�أ�سلوب التوعية املقرتح لهذه املرحلة العمرية:

من ال�رضوري الت�أكد من عدم وجود الأطفال يف نف�س الغرفة عند ممار�سة العالقات
اخلا�صه� ،أو التعري .يعتقد الأهل �أحيانا ً �أن الأبناء نائمني بينما هم يرون وي�سمعون ما
يح�صل ،فيعتقد الأبناء �أن هذا الأمر عادي �إن ح�صل معهم.
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العنف والتحرش الجنسي

 تقوية �أوا�رص ال�صداقة مع الأبناء مبا يجعل الباب �أمامهم مفتوحا ً للحوار والتع ّلموالنقا�ش مع الوالدين.
 ت�شجيع الأبناء على تبادل الآراء مع الوالدين عن �أي حماوالت �أو ت�رصفات غري طبيعيةيحاول �أحد فعلها معهم.
 توعية الأبناء بخ�صو�صية �أجزاء ج�سمهم. تعليم الأبناء ب�أن ال ي�سمحوا لأحد بتلم�س �أع�ضائهم التنا�سلية (يف عمر� 6سنوات).
 توعية الأبناء لعدم خلع املالب�س خارج املنزل مهما كانت الأ�سباب (يف عمر� 6سنوات).
	�إر�شاد الطفل لإغالق باب الغرفة عند تبديل املالب�س (عمر � 6سنوات). تعليم الطفل �أهمية الإ�ستئذان قبل الدخول على غرف الآخرين ،وقبل ال�سماح	لأحد بدخول غرفته( .عمر � 6سنوات).
 ال�رشح للفتاة والفتى حول النمو اجلن�سي (عمر � 10سنوات). �رشح معنى الإعتداء اجلن�سي و �إخبار ق�ص�ص حول هذا املو�ضوع (� 10سنوات). �رضورة الإنتباه للحركات التالية والتي ت�صدر من الزمالء الأكرب �سنا ً �إذا تكررت( )1التقبيل )2( ،م�سك اليد وحت�س�سها )3( ،و�ضع اليد يف ال�شعر )4( ،الإلت�صاق
اجل�سدي �أو الإحت�ضان )5( ،املديح املبالغ به جلمال ال�شكل واجل�سم.
 -الف�صل خالل النوم بني الأبناء.

المعلومات الداعمة

 6لألهل دور أساسي في توفير النمو السليم لألطفال
وحمايتهم من أية مخاطر ممكن أن ُتلحق األذى بهم.
معرفة الأهل لأ�س�س الرتبية ال�سليمة ي�ساعدهم يف حتديد امل�شاكل النف�سية التي قد
ي�سببها العنف والتحر�ش اجلن�سي و�إيجاد الطرق الالزمة حللها من خالل:
التحدث �إىل الطفل بحنان وهدوء وح ّثه على الكالم.
�إعطاء الإبن ال�شعور بالأمان التام من العقاب من قبل الوالدين� ،أي نقل ال�شعور �إليه ب�أنه
جمني عليه ولي�س جانياً ،ليخرب ب�صورة كاملة ما دفعه ملمار�ست هذا ال�سلوك.
�إذا كان املعتدي �شخ�ص من نف�س البيت من ال�رضوري �إبعاد هذا ال�شخ�ص عن البيت �أو
�إبعاد الطفل عن البيت .املهم عدم ترك �أي �إت�صال �أو �إحتكاك بني املعتدي والطفل.
جتنب الإ�ستهزاء بالطفل� ،أو نعته باجلبان �أو ال�ضعيف.
جتنب �إبالغ �أفراد �آخرين مباح�صل مع الطفل ف�إن ذلك لن يفيد.
�إجراء الفح�ص الطبي للطفل للت�أكد من �أنه ال يعاين من �أية �أمرا�ض �أو جروح.
�إيجاد فر�ص متنوعة لأن�شطة وهوايات وريا�ضات ميار�سها الطفل من �سن �صغرية.
مالحظة الطفل ب�إ�ستمرار  -دون �إ�شعاره بالرقابة اخلانقة  -ومتابعة ميوله يف اللعب،
وطريقة و�أنواع لعبه.
مراقبة عالقة الطفل مبن يحيط به من �أ�صدقاء� ،أقرباء ،خدم� ،سائقني.
حماية الطفل من م�شاهدة قنوات ف�ضائية �أو جمالت �أو �أي مواد �إعالمية غري منا�سبة.
ّ
تظل ذكريات هذه التجربة بداخله وترتك �آثارها
عر�ض الطفل على طبيب نف�سي حتى ال
ال�سلبية.
اللجوء �إىل املربي يف املدر�سة يف حال وجود فر�ص من قبلهم للم�ساعدة.
للرتبية اجلن�سية دور �أ�سا�سي يف احلماية من الإعتداءات اجلن�سية ،ميكن �أن تقدم املعلومات
للأبناء من خالل حوارات تلقائية يجريها الأهل معهم تبعا ً لعمر الطفل وحاجته
للمعلومات (راجع ق�سمي التغريات النف�سية واجل�سدية ،وق�سم ال�صحةالإجنابية
واجلن�سية).
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معتقدات وعادات خاطئة  وشائعة

قد يلج�أ بع�ض الأهل �إىل �إعتماد ال�رضب املربح والعنف كو�سيلة لرتبية الأبناء دون �إدراكهم
�أن هذه الطريقة �سترتك �أثرا ً �سلبيا ً على الطفل م�ستقبال ً وعلى طريقة ت�رصفه مع
الآخرين� ،إذ �أنه �سيعمد على الأرجح �إىل �إعتماد الأ�سلوب نف�سه مع زمالئه و�أبنائه.
�إن مقارنة الأبناء ببع�ضهم �أو بالآخرين لن ي�شجعهم دائما ً على التقدم والتطور ،بل قد
تنمي لدى الطفل �شعورا ً بالغرية ،واحلقد ،و�أحيانا ً عدم الثقة بالنف�س.

العنف والتحرش الجنسي
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حوادث الطرق

حوادث ال�سري تودي �شهريا ً بحياة الع�رشات من الرجال والن�ساء والأطفال.
ت�سبب حوادث ال�سري خ�سائر ب�رشية ومادية كبرية ،وترتك �آثارا ً نف�سية و�إجتماعية
وم�شاكل ج�سدية قد ي�صعب معاجلتها .فهل تعود �أ�سباب هذه احلوادث اىل
�سوء الطرقات وعدم جتهيزها� ،أم �أن هناك �أ�سبابا ً �أخرى كعدم �إلتزام ال�سائقني
بقواعد ال�سري؟
�إن الأ�شخا�ص ينتقلون عادة من مكان لآخر �إما �سريا ً على الأقدام� ،أو ب�إ�ستخدام
الدراجات �أو ال�سيارات .لو�سائل النقل هذه خماطر كثرية ،يجب �أن يعرفها
اجلميع وخا�صة الأطفال ،ليتمكنوا من �إعتماد ال�سلوك الذي يقيهم من
الإ�صابة باحلوادث.
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عناوين رئيسية

حوادث الطرق

1

يتعر�ض الأطفال لكثري من املخاطر يف ال�شوارع ينجم

عنها حاالت ال�سقوط والك�سور واجلروح التي قد ت�سبب
الإعاقة اجل�سدية للطفل.

2

ينبغي توفري احلماية للأطفال عند ركوب ال�سيارات �سواء

كان ذلك �أثناء مرافقتهم لوالديهم �أو �أثناء ركوبهم يف
�سيارة املدر�سة.

3

ينبغي على ال�سائق (الوالد �أو �سائق �سيارة املدر�سة) �إتخاذ
ما يلزم من تدابري من �ش�أنها �أن حتمي �أرواح من معه يف
ال�سيارة.
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حقائق من لبنان !!
خالل العام  2008بلغ عدد حوادث ال�سري يف لبنان  4.770حادثاً.
�أدت هذه احلوادث �إىل قتل � 478شخ�صاً ،و�إ�صابة � 6.882آخرين بجروح وك�سور
خمتلفة�(.إح�صاء جمعية اليازا يف لبنان).
حت ّذر جمعية اليازا من زيادة خ�سائر حوادث ال�سري بن�سبة  %20يف العام � 2009إذا
�إ�ستمر �إهمال معاجلة امل�شاكل امل�سببة حلوادث ال�سري.
للأهل وال�سائقني الدور الأول يف حماية �أنف�سهم وحماية �أطفالهم من خطر
التعر�ض للحوادث يف حال �إلتزامهم مببادىء ال�سالمة على الطرقات.
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المعلومات الداعمة

حوادث الطرق

1

يتعرض األطفال لكثير من المخاطر في الشوارع  

ينجم عنها حاالت السقوط والكسور والجروح التي قد تسبب
اإلعاقة الجسدية للطفل.
من الإجراءات املنا�سبة حلماية الأطفال من حوادث الطرق:
عدم ال�سماح للأطفال باللعب يف ال�شارع وخا�صة يف �أماكن �سري ال�سيارات.
عدم ال�سماح للأطفال بالنزول �إىل ال�شارع مبفردهم دون مراقبة من البالغني لأي �سبب
(�سواء للعب �أو ل�رشاء متطلبات املنزل).
تدريب الطفل على ال�سري على الر�صيف ،وعدم النزول عنه �إال لعبور الطريق.
تدريب الطفل على النظر يف الإجتاهني قبل قطع الطريق ،والعبور من الأمكنة املخ�ص�صة
للم�شاة.
توجيه الطفل للإم�ساك ب�أيدي الكبار عند عبور الطريق.
توجيه الطفل ل�رضورة عدم التلهي �أثناء عبور ال�شارع.
توجيه الطفل للإمتناع عن القراءة �أثناء ال�سري يف الطرقات.
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حوادث الطرق

2

ينبغي توفير الحماية لألطفال عند ركوب السيارات

سواء كان ذلك أثناء مرافقتهم لوالديهم أو أثناء ركوبهم
في  سيارة المدرسة.
من الإجراءات التي يجب �إتباعها حلماية الطفل ما يلي:
و�ضع الطفل الر�ضيع وحتى ال�سنة الأوىل من العمر (ال�شهر التا�سع) على كر�سي الأطفال
يف املقعد اخللفي ووجهه متجها ً مل�ؤخرة ال�سيارة ولي�س ملقدمتها وذلك لإحتمال �إ�صطدام
ال�سيارة �أو وقوفها فج�أة.
و�ضع الأطفال بعمر العام وما فوق على كر�سي خا�ص يف املقعد اخللفي لل�سيارة متجهني
بوجههم �إىل مقدمة ال�سيارة.
�إبقاء الأطفال الأكرب �سنا ً (�أي �أكرث من  20كغ) يف مقاعد خا�صة ،ودائما ً يف املقاعد اخللفية،
�إىل �أن ي�صبح حزام الأمان مالئما ً لهم.
جتنّب و�ضع الطفل يف احل�ضن �أثناء القيادة.
جتنّب ترك الأطفال واقفني على املقاعد اخللفية لل�سيارة لأن ذلك يعر�ضهم للخطر يف
حال توقف ال�سيارة املفاجىء.
�إبقاء الأطفال (التالمذة) يف الأماكن املخ�ص�صة لهم داخل با�ص املدر�سة قبل �سري
البا�ص.
ت�شغيل قفل الأمان اخلا�ص بالأطفال يف ال�سيارة لتاليف فتح النوافذ والأبواب من قبل
الأطفال.
�إغالق الأبواب والزجاج �أثناء �سري ال�سيارة وعدم ال�سماح للأطفال بفتحها ،وامل ّد بر�ؤ�سهم
�أو �أيديهم �إىل خارج ال�سيارة.
التنبيه على الأطفال ب�رضورة عدم فتح الباب اخللفي ل�سيارة املدر�سة� ،أو النزول منه �إال
عند ال�رضورة وب�إ�رشاف ال�سائق.
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3

على السائق (الوالد أو سائق سيارة المدرسة) إتخاذ

ما يلزم من تدابير من شأنها أن تحمي أرواح من معه في
السيارة.
بع�ض قواعد الأمن وال�سالمة املرورية:
اليقظة التامة وعدم ال�رسحان عند القيادة.
الإمتناع عن القيادة يف حالة ال�شعور بالتعب �أو النعا�س �أو املر�ض.
الإلتزام بعدم تناول الأدوية املهدئة �أو احلبوب املنومة قبل القيادة ،لأنها تفقد ال�سائق
�إدراكه ملخاطر ومفاج�آت الطريق.
مراعاة ال�سائق للم�سافة الكافية بينه وبني ال�سيارة الأمامية وذلك لتجنب احلوادث عند
احلاجة للتوقف املفاجئ.
الإهتمام ب�إ�ستخدام و�سائل الأمان يف ال�سيارة مثل طفاية احلريق.
تخفيف ال�رسعة عند الإقرتاب من �أماكن عبور امل�شاة �أو عند القيادة �ضمن املناطق
ال�سكنية.
�إ�ستخدام حزام الأمان يف كل الأوقات.
جتنّب التحدث على الهاتف النقال �أثناء القيادة.
الإلتزام ب�إ�شارات ال�سري وتعليم الأطفال كيفية التعامل معها للحد من خماطر احلوادث.
الإلتزام بحدود ال�رسعة امل�سموح بها على الطرقات ،لأن القيادة ب�رسعة كبرية حت ّد من
قدرة ال�سائق على ال�سيطرة على ال�سيارة ،وتعر�ضه ومن معه حلوادث وم�شاكل ج�سدية
كبرية.
ال�صيانة الدورية لل�سيارة من م�ستلزمات القيادة الآمنة.
على �سائق الدراجة النارية الإلتزام بنف�س واجبات �سائق ال�سيارة ،ف�سائق الدراجة النارية �أكرث
تعر�ضا ً للخطر من �سائق ال�سيارة لذلك عليه:
اليقظة واحلذر �أثناء القيادة.
و�ضع خوذة واقية حلماية الر�أ�س �إثناء القيادة.
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الأ�رضار التي قد تنتج عن حوادث الطرق كثرية منها:

�آالم وت�شوهات فى اجل�سم.
العجز امل�ؤقت �أوالدائم الذى يحول دون قدرة ال�شخ�ص على القيام بن�شاطاتة املعتادة مثل
امل�شي �أو العمل.
حاالت الوفاة بني الأ�صدقاء �أو �أفراد الأ�رسة ،وما تت�سبب به من م�شاكل نف�سية للفرد
والأ�رسة.
اخل�سائر املادية الناجتة عن �إتالف املمتلكات وامل�صاريف العالجية وتكاليف �إ�صالح �أو
�إ�ستبدال ال�سيارات و�ضياع وقت العمل.

معتقدات وعادات خاطئة  وشائعة

-

و�ضع الطفل يف احل�ضن �أثناء القيادة ال يو ّفر احلماية �أو البهحة للأطفال ،بل
يجعلهم عر�ضة للخطر.
ال�رسعة لن ت�ساعد ال�سائق على الو�صول بوقت �أق�رص ،بل قد تعيق طريقه وت�ؤخره يف
حال وقوع �أي حادث.
ترك الأطفال يلعبون يف ال�شارع لن يوفر لهم �سبل الت�سلية ،بل �سيعر�ضهم ملخاطر
وحوادث كثرية.
الطفل لي�س قليل الإدراك� ،إن تزويد الأطفال باملعلومات املنا�سبة منذ ال�صغر
�سيدفعهم �إىل �إعتماد �سلوكيات وممار�سات �صحيحة و�آمنة يف امل�ستقبل.
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حوادث الطرق

الإلتزام باجلانب الأمين من الطريق.
جتنب ال�رسعة �أثناء القيادة خا�صة على الطرقات العامة (الأوتو�سرتاد).
جتنب و�ضع الأطفال خلف ال�سائق دون توفر املكان املنا�سب ،ودون توفر �رشوط الأمان
الالزمة.
التن ّبه �إىل امل�شاة ومراعاة احلفاظ على �سالمتهم.
الإالتزام بقوانني ال�سري لتجنب وجتنيب الآخرين احلوادث.

التصرف مع االطفال في
الحاالت الطارئة واالزمات
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لتعزيز �صحة الأفراد يجب م�ساعدتهم على فهم احلدث ال�ضاغط ب�شكل
�أف�ضل وتزويدهم بو�سائل و�أ�ساليب التك ّيف مع ال�ضغوط والأزمات .فالتز ّود
باملعرفة ي�ساعد الأطفال والبالغني على �إختيار ال�سلوكيات املنا�سبة ،للتعامل
مع الأزمة وتخطيها.

حقائق للحياة

295

التصرف مع االطفال في الحاالت الطارئة واالزمات

تحُ دث الأزمات والظروف ال�ضاغطة ،كاحلروب والكوارث ،تغيرّ ا ً يف حياة الأطفال
والبالغني .وهي ترتك �أثرها على كافة نواحي احلياة اجل�سدية ،النف�سية،
الإجتماعية ،والأكادميية ،خا�صة �إذا مل يتم التعامل معها بالطرق املنا�سبة.

عناوين رئيسية

التصرف مع االطفال في
الحاالت الطارئة واالزمات
1

الأزمات هي الظروف والأو�ضاع ال�صعبة التي يتعر�ض لها
االن�سان وت�شكل تهديدا ً �أو تغيريا ً يف حياته اليومية.

2

الإ�ضطرابات وامل�شاكل النف�سية وال�سلوكية هي

جمموعة من التغريات التي ميكن �أن تظهر على الإن�سان
نتيجة تعر�ضه للكوارث والأزمات.
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4

الدعم النف�سي من قبل الأهل يعزز قدرة الأطفال على

والتقليل من �آثارها ال�سلبية قدر الإمكان.

التكيف ،ويقلل من الآثار النف�سية التي تعرت�ضهم خالل
ّ
الأزمات.
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3

مواجهة الأزمات تعني قدرة الفرد على التعامل معها

المعلومات الداعمة

التصرف مع االطفال
في الحاالت الطارئة
واالزمات
1

األزمات هي الظروف واألوضاع الصعبة التي يتعرض

لها اإلنسان وتشكل تهديدًا أو تغييرًا في حياته اليومية.
من �أ�سباب امل�صاعب والأزمات:
 احلروب ونتائجها :العنف،التهجري ،خ�سارة �أقرباء ،اخلطف ،الت�سبب بت�شوهات و�إعاقات. امل�صاعب احلياتية :الفقر ،البطالة ،ال�رسقة ،الهجرة ،املر�ض ،امل�شاكل العائلية ،العنفالأ�رسي.
 الكوارث الطبيعية وت�أثرياتها :الهزات الأر�ضية ،الفي�ضان ،املجاعة.لي�س هناك من قاعدة موحدة للت�رصف �أو التفكري ال�صحيح يعتمدها النا�س عند مواجهة
م�شكلة �أو كارثة معينة.
يختلف ت�أثري احلدث على كل فرد وفق �أهميته وخطورته ،كذلك يختلف تبعا ً لتف�سري
ال�شخ�ص للحدث ،ومدى قدرته على التك ّيف معه.
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ردود �أفعال الأطفال خمتلفة جتاه الأزمات والكوارث؛ فمنهم من يت�أثر نف�سيا ً بعد الأزمة
مبا�رشة والبع�ض الآخر يظل يف حالة جيدة ملدة �أ�سابيع �أو �شهور قبل �أن تظهر عليه
عالمات امل�شاكل �أو اخللل يف التوازن النف�سي.
وتفهم حالته ،متت�ص جزءا ً
امل�ساندة االجتماعية املتو ّفرة لل�شخ�ص والوقوف �إىل جانبه،
ّ
هاما ً من ال�صدمات وت�ساعد على مواجهة �آثارها.

2

اإلضطرابات والمشاكل النفسية والسلوكية هي

مجموعة من التغيرات التي يمكن أن تظهر على اإلنسان
نتيجة تعرضه للكوارث واألزمات.
من �أبرز التغريات والإ�ضطرابات التي تظهر على الأفراد نتيجة تعر�ضهم للأزمات والظروف
ال�ضاغطة نذكر:
التغريات اجل�سدية
دوار وعرق زائد.
�إرهاق.
زيادة �رضبات القلب�	.أمل يف ال�صدر.
�إرتفاع �ضغط الدم.
�صعوبة يف التنف�س.
ظهور حاالت من الإم�ساك �أو	�آالم البطن �أو ال ّر�أ�س،
الإ�سهال والتبول الال�إرادي�	.آالم ناجتة عن ت�شنّج الع�ضالت.
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حتدد قدرات الفرد ال�شخ�صية ،النف�سية ،واملعرفية �سبل تعامله مع الكوارث والأزمات
ومواجهتها.

المعلومات الداعمة

التغريات الفكرية
�إنخفا�ض القدرة على الإنتباه والرتكيز.
ظهور �أفكار خميفة.
عدم الت�صديق والرتقب حلدوث ما هو �أ�شد �سوءاً.
القلق وعدم ال�شعور بالأمان.
الإ�ستيقاظ بذعر ور�ؤية الكوابي�س.
م�شاكل يف الذاكرة.
التغريات العاطفية
الغ�ضب ال�شديد.
اخلوف والقلق ال�شديد.
احلزن ال�شديد.
الإكتئاب.
الرتدد.
الي�أ�س والبكاء.
التغريات ال�سلوكية
النوم املتقطع و�صعوبة النوم� ،أو النوم املتوا�صل للهرب من مواجهة الواقع.
ظهور �سلوكيات عدوانية موجهة �ضد الآخرين.
فقدان ال�شهية �أو الإفراط يف تناول الطعام.
ت�ضا�ؤل الإ�شرتاك يف الن�شاطات اخلارجية.
زيادة الغ�ضب والعنف ال�سلوكي واللفظي.
الرغبة يف التوا�صل «وكرثة احلديث» مع الكبار ومع الأ�صدقاء ،وطرح الت�سا�ؤالت ،كو�سيلة
ملقاومة العزلة والوحدة ولن�سيان الأحداث امل�ؤملة.
ال ّت�أت�أه والتلعثم.
التمرد.
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يف حال ظهور العالمات التالية ،ف�إن هذا يعني �أن ال�شخ�ص بحاجة �إىل الدعم
النف�سي:

ترتك الكوارث ،الأزمات واحلروب �أثارا ً ج�سدية ونف�سية �سلبية على الأفراد قد يحتاج
بع�ضها لوقت طويل بعد مرور الأزمة لتخطيها ومعاجلتها.
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الكالم غري املرتابط و�صعوبة التوا�صل الفكري.
هلع وذعر ،ويف بع�ض الأحيان اجلري مبا�رشة نحو م�صدر اخلطر.
�سهولة الإ�ستثارة �أو «الرنفزة».
�صعوبة يف النوم.
الإفراط يف تناول املهدئات.
الالمباالة والكف عن العمل.
�إ�ضطرابات اله�ضم وال�صداع.
�صعوبة الرتكيز.
احلزن والإحباط.
الك�سل وعدم اخلروج من املنزل.
تغري املزاج والبكاء ب�سهولة.

المعلومات الداعمة

3

مواجهة األزمات تعني قدرة الفرد على التعامل معها

والتقليل من آثارها السلبية قدر اإلمكان.
كيف ن�ساعد �أنف�سنا و ن�ساعد الآخرين على مواجهة التوتر بعد الأزمة؟
ال�سماح للنف�س بال�شعور باحلزن فمن الطبيعي احلزن على خ�سارة الأحباء ،و�/أو احلزن على
اخل�سارة املادية التي ح�صلت.
تبادل الهموم وامل�شاعر والعواطف مع املحيطني ،وحماولة ال�شخ�ص �أن يكون رحيما ً مع
نف�سه.
تذكر �أن النا�س املحيطني �أي�ضا ً يعانون م�شاعر املرارة ذاتها.
تفادي الإفراط يف �رشب القهوة وال�شاي.
�أخذ ق�سط وافر من النوم والراحة حتى خالل النهار يف حال ال�شعور باحلاجة �إىل ذلك.
تناول وجبات غذائية متوازنة ومنتظمة وجتنب �إهمال وجبة الفطور.
ّ
التمكن من ذلك.
معاودة الن�شاطات اليومية فور
ممار�سة الن�شاطات الريا�ضية �أو �أية هواية �أخرى.
كل من ي�شهد الكارثة يت�أثر بها نف�سياً ،الآثار النف�سية التي ترتكها الكوارث تكون
يف كثري من الأحيان �أ�شد من الآثار اجل�سدية يف حال عدم التعامل معها بالطرق
املنا�سبة.
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4

الدعم النفسي من قبل األهل يعزز قدرة األطفال

على التكيّف ،ويقلل من اآلثار النفسية التي تعترضهم خالل
األزمات.
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ميكن م�ساعدة الطفل على تخطي امل�شاكل التي تعرت�ضه �أثناء الأزمات وذلك
عرب:
ت�شجيعه على البكاء وعلى التعبري عن �أمله وتكرار رواية ما �شاهده� .إذا كان الطفل ال
يظهر �أي عالمات حزن �أو �إنفعال يجب م�ساعدته على البكاء و�إخراج ما بداخله من
م�شاعر احلزن والغ�ضب.
طم�أنة الطفل وقت وقوع الكارثة ،مثل و�ضع الطفل يف ح�ضن �أمه وتهدئته بالكالم.
بالن�سبة للأطفال الأكرب �سناً ،يجب �إعطا�ؤهم معلومات واقعية عن م�صدر اخلوف وعدم
�إعطاء معلومات غري �صحيحة� .إن االطفال يعرفون �أكرث مما قد يعتقد الوالدان من خالل
متابعتهم للربامج التلفزيونية �أو من خالل توا�صلهم مع الآخرين.
الإ�ستماع للأطفال للتعرف �إىل طبيعة الدعم الذي يحتاجه الطفل .قد يجد الأطفال
�صعوبة يف التحدث عن م�شاكلهم ،لذلك يجب الإ�صغاء ب�إنتباه ملا يقولون ومراقبة ما
يفعلون لأن ذلك غالبا ً ما ي�ساعد على تف�سري ما ي�شعرون به.
ال�سماح للطفل بالتعبري عن حزنه بالأ�سلوب الذي يحلو له (كالر�سم مثالً) و�إىل ال�شخ�ص
الذي يختاره وفق الوقت الذي ينا�سبه.
التحلي بال�صرب و�إظهار احلنان يف التعامل مع الأطفال.
حماولة �إ�شغال الطفل عما يجري بالألعاب والق�ص�ص واحلكايات للتخفيف من حدة
التوتر وال�ضغط النف�سي لديه.
توفري �أجواء الأمان للأطفال و�إعادة تر�سيخ ال�شعور بالأمن واحلماية من خالل �إبقائهم يف
مكان �آمن بعيدا ً قدر الإمكان عن مكان اخلطر وتهدئتهم وطم�أنتهم.
توجيه �إنتباه الطفل اخلائف �إىل الأطفال الآخرين الذين يتعاملون مع �أحداث ال�صدمة
بدون خوف و�رسد ق�ص�ص عن �أطفال يف �أو�ضاع م�شابهة وكيف متكنوا من التغلب على
خوفهم.

المعلومات الداعمة

بعد احلدث ال�ضاغط يجب:
�إعادة النظام حلياة الطفل اليومية كمواعيد النوم ،وقت تناول الطعام ،وقت اللعب
واللهو ،وقت الفرو�ض املدر�سية.
مت�ضية وقت �إ�ضايف مع الطفل قبل النوم.
تخ�صي�ص وقت �أكرب للأن�شطة العائلية.
ت�شجيع الطفل على ممار�سة الريا�ضة واللهو مع الأ�صدقاء.
جتنيب الطفل م�شاهدة ال�صور امل�ؤملة والأحداث الغري مفرحة.
يعترب الأطفال �أ�شد الفئات العمرية ت�أثرا ً بالأو�ضاع الناجمة عن الظروف ال�صعبة.
يرجع �سبب ذلك �إىل قلة خربتهم احلياتية ،وحمدودية قدراتهم على التك ّيف� ،إ�ضافة
�إىل �أنهم يعي�شون يف عامل من اخليال الوا�سع الذي ي�ص ّور لهم الأحداث ب�صورة �أكرب
بكثري من حجمها احلقيقي.

معتقدات وعادات خاطئة  وشائعة

 يعتقد البع�ض �أن ال�ضغط على املت�أثرين للحديث والتعبري عن م�شاكلهم يخففمن �شعورهم باحلزن ،بينما تخفف هذه ال�ضغوط من جو الهدوء الذي يحتاجة
املت�أثرون.
	�إعطاء وعود قد ال حتقق لن يخفف من الإح�سا�س بالقلق بل قد ي�ؤدي �إىل خيبة �أمللدى املت�أثرين.
	�إنتقاد اخلدمات والن�شاطات املتوفرة للنازحني �أمامهم لن يفيدهم ،بل �سيزيدعندهم ال�شعور بالإحباط.
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حقائق للحياة

�إنتاج ق�سم الإعالم,
مكتب اليوني�سف يف لبنان

مركز اجلفينور � ،Bloc Eشارع معماري،
كليمن�صو ،بريوت.
الربيد الإلكرتوينbeirut@unicef.org :
موقع الإنرتنتwww.unicef.org :

