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اإلفتتاحية
احتفلت وزارة الصحة اإلحتادية باليوم العاملى للصحة املهنية
والذى يوافق الثامن والعشرين من أبريل فى كل عام للوقاية
من احلوادث واألمراض املهنية فهو حملة لزيادة الوعى يراد
بها تركيز اإلهتمام الدولى على حجم املشكلة .وجاء شعار
هذا العام (الصحة والسالمة فى تداول واستخدام املواد
الكيمائيه) وما تسببه هذه املواد من أضرار وأمراض ويكون
له تأثيرات على البيئة احمليطة بنا إلستخدام قطاعات كبيرة
لهذه املواد وهناك  6ألف و 219عامل يتعاملون مع املواد
الكيمائية اخملتلفةه كقطاع البوهيات وقطاع البالستيك
ومحطاتة املهنيه لعام  2011بضرورة الوقاية من اخملاطر
الكيمائية وذلك بتوفير وسائل الوقاية وعدم جتاوز احلدود
املسموح بها من الكيمائيات وتوفير اإلختياطات لوقاية
العمال عند نقل وتخزين وتداول هذه املواد وضرورة اإلحتفاظ
بسجل حلصر املواد الكيمائية اخلطره املتداولة ووضع بطاقات
تعريفية جلميع املواد الكيمائية املتداولة وتدريب العمال
على طرق التعامل مع هذه املواد ألن الصحة املهنية تهتم
باحلفاظ على سالمة وصحة اإلنسان بتوفير بيئات عمل آمنة
خالية من مسببات احلوادث واإلصابات واألمراض املهنية وهى
مجموعة اإلجراءات وقواعد ونظم تهدف إلى احلفاظ على
اإلنسان من خطر اإلصابة واحلفاظ على املمتلكات من التلف
والضياع وتدخل السالمة والصحه املهنية فى كل نواحى
حياتنا حتى فى منازلنا سواء كان التعامل مع الكهرباء والغاز
وغيره وهناك أهداف تسعى الصحة املهنية إلى حتقيقها
كحماية العنصر البشرى وتنفيذ كافة اشتراطات السالمة
ولكى تتحقق األهداف البد من التخطيط الفنى والهادف
ألسس الوقاية والتشريع والتنفيذ  .والبد من تعزيز السالمة
حتى اليتعرض العاملون إلي إصابات عمل تبعدهم وتعطل
مسيرتهم املهنية خاصة وأن املواد الكيماوية لها تأثير سلبي
علي العمال ولها أثار جانبية على البيئة خاصة هنالك 1000
مادة كيميائية تدخل في الصناعات مما يشكل عبئا ً علي
العمال لذا يجب تدريب املفتشني واإلهتمام بالصحة املهنية
وأن تصاحب الزيارات امليدانية ملواقع العمل املستجدات في
التطورات التكنولوجية.
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تقرير التبغ
حتتفل وزارة الصحه االحتاديه وشركاؤها وكل العالم في 31
مايو من كل عام باليوم العاملي ملكافحة التبغ،ويأتى شعار
هذا العام (رفع الضرائب املفروضه على التبغ = تقليل عدد
املدخنني والوفيات واقامة مجتمعات تنعم بصحه افضل)
مع إبراز اخملاطر الصحية املرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة
إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهالكه .وتعاطي
التبغ هو سبب الوفاة الوحيد في العالم الذي ميكن جتنبه
أكثر من غيره ،وهو مسؤول حاليا ً عن وفاة بالغ من أصل 10
بالغني على صعيد العالم.ومبناسبة اليوم العاملي ملكافحة
التبغ  ،2014تدعو وزارة الصحة األحتادية إلى جانب شركائها
احلكومة السودانية إلى زيادة الضرائب املفروضة على
التبغ .بهدف حماية أجيال احلاضر واملستقبل ليس فقط
من العواقب الصحية املدمرة الناجمة عن التبغ ،بل أيضا ً
من اآلفات االجتماعية والبيئية واالقتصادية لتعاطي التبغ
والتعرض لدخان التبغ.النه يؤدى بحياة ما يقرب من  6ماليني
شخص سنوياً ،منهم أكثر من  600000شخص من غير
املدخنني الذين ميوتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير
مباشر .وإن لم نتحرك اليوم ،فإن الوباء سيؤدي إلى وفاة أكثر
من  8ماليني شخص سنويا ً
جل
بحلولأ�ســـا�سيــةعام 2030م .وسيس َّ
الإدارة العــامـة للرعايـــة ال�سحيـــة ال
وزارة ال�صحة الإحتـــاديـــة
العامليــة ميكن تالفيها في
الوفياتال�سحــةالتي
هذه
%80تــعــزيــزمن
بالتعــاون مع منظمــة
ال�سحـــــة
ما يفوق نسبة اإدارة
صفوف األشخاص الذين يعيشون في البلدان املنخفضة
ملكافحة التبغ
اليـوم
العــامليالدخل.
والبلدان املتوسطة
الدخل
وزارة ال�صحة الإحتـــاديـــة

 31مايــو 2013

تـحت �شــعار:

ً
معا ملناه�شة الإعالم
املوؤيد للتبغ ومنتجاتة
بـــرعـــايـــــة:
ال�شيد بحر اإدري�س اأبـو قـــردة

ويعتبر السودان من الدول التي يتم فيها زراعة التبغ،
أما االستهالك فقد أوضحت التقارير املقدرة من
الصحة العاملية لسنة 2011م االتي:
• معدل االنتشاربني البالغني الذكور .%29.1
•معدل انتشاربني االناث بني البالغني %3.5
•معدل انتشار الكلي في اجملتمع السوداني للتبغ بني
البالغني %14
•في  10يونيو 2004م وقع السودان علي اإلتفاقية
اإلطارية ملكافحة التبغ مبقر األمم املتحدة بنيويورك،
حيث صادق عليها السيد رئيس اجلمهورية في
العام 2005م ،ثم مت دخول االتفاقية حيز التنفيذ
في  30مايو من العام 2005م ،حيث صدر قانون
السودان ملكافحة التبغ 2005م مستوحا ً من بنود
اإلتفاقية اإلطارية .كما انضم السودان الي قائمة
الدول املصدقة لتطبيق االتفاقية ليكون عضوا ً في
مؤمتر األطراف لتطبيق االتفاقية والذي انعقدت
الدورة االولي في جنيف في السابع من شهر فبراير
2006م.
ومبوجب اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن
مكافحة التبغ يتوجب على البلدان تنفيذ سياسات
الضرائب واألسعار على منتجات التبغ كوسيلة للحد
من استهالك التبغ ،وتُظهر البحوث أن رفع الضرائب
من أجنع الوسائل في احلد من تعاطي التبغ في صفوف
الفئات املتدنية الدخل وفي درء الشباب عن الشروع في
التدخني .إن زيادة الضرائب التي من شأنها زيادة أسعار
التبغ بنسبة  %10تقلل استهالك التبغ بنسبة  %4في
البلدان املرتفعة الدخل وبنسبة تصل إلى  %8في معظم
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل .إضافة لذلك ،فإن
رفع الضرائب على التبغ يعد أكثر تدابير مكافحة التبغ
مردودية ،وأشار التقرير اخلاص بالصحة في العام 2010
إلى أن رفع الضرائب املفروضة على التبغ بنسبة %50
سيولّد أكثر بقليل من  1,4مليار دوالر أمريكي من األموال
اإلضافية في  22بلدا ً من البلدان املنخفضة الدخل .وإذا
ُخصصت تلك األموال للصحة ،فإن اإلنفاق الصحي
احلكومي في تلك البلدان قد يزيد بنسبة تصل إلى .%50

وزيــــر ال�شحة التــحاديــــــة

حترر من �شيطرة �رشكات التبغ
وزارة ال�صحة الإحتـــاديـــة
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أحمي طفلك من أمراض الصيف
يشتهر فصل الصيف بالعديد من األمراض وأنواع العدوى
اخملتلفة التي تصيب األطفال بشكل خاص والكبار أحيانا،
ومن هذه األمراض عدة أنواع من احلميات املتسببة من
بكتريا أو فيروسات وتشمل أيضا اإلسهاالت الصيفية
والتهابات السحايا وأنواع من الرمد.

لكي تتجنبي وطفلك اإلصابة بهذه
األمراض يجب اتباع ما يلي:

•ال تعرض أطفالك خلطر االزدحام ،إذ أن وجود عدد كبير
من األطفال في مكان ضيق وقليل التهوية يتسبب
في سهولة وسرعة انتقال معظم األمراض واحلميات
وانتشارها خاصة بني األطفال ،كوضع عدد كبير
منهم في غرفة حضانة واحدة وما شابة ذلك.
•االهتمام بالنظافة الشخصية إذ تعتبر أهم وسيلة
للوقاية من أمراض الصيف ويكون ذلك ب:
•تعويد طفلك على غسل يديه ووجهه عدة مرات
يوميا خاصة بعد عودته من اللعب خارج املنزل وقبل
تناوله الطعام.
•استحمام الطفل يوميا فهي من أهم وسائل الوقاية
من أمراض الصيف وحمياته.
•جتنب البقاء حتت الشمس خاصة في أوقات الظهيرة
احلارة والذي قد ينتج عنه حاالت من ضربة الشمس.
•يجب حفظ األطعمة بشكل جيد
•عدم أكل األطعمة القدمية من اليوم السابق واكل
األطعمة بشكل فوري عند حتضيرها
•التأكد من تاريخ صالحية املعلبات.
• التأكد من نظافة مياه الشرب.

متى نذهب بأطفالنا إلى الطبيب:

•إذا ظهرت على طفلك أيا ً من األعراض التي سنأتي
على ذكرها يجب التوجه إلى الطبيب فوراً...
•الشكوى من الصداع واختالف النظر.
• ارتفاع احلرارة وجود حاالت قيء مصاحبة للصداع.
مع الصداع.
•آالم في احللق أو أعراض شبيهة مبا يعرفه الناس
باألنفلونزا
•اإلسهال املتكرر
•تشنجات أو تصلب في الرقبة أو عدم القدرة على
مواجهة الضوء
•أية أعراض مرضية تؤدي إلى فقدان الطفل لوعيه أو
اتزانه.
•ظهور أي قشور أو التهابات بالرأس.

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة

•حدوث التورم في مؤخرة الرأس أو خلف األذنني.

ما هي أمراض األطفال التي تكثر في
الصيف؟

تنتشر بني األطفال في بلدنا ،وكذلك سائر البلدان ذات اجلو
احلار في الصيف عدة أمراض مثل:
•اإلسهال الصيفي.
•الدوسنتاريا.
•التيفود والباراتيفود.
•الرمد الصديدى.
•شلل االطفال.
•التهاب اجللد.
وقد تنتشر بعض هذه األمراض بالشكل الوبائي أعني بذلك
أنها رمبا تصيب عددا ً كبيرا ً من األطفال في وقت واحد.

ملاذا تكثر هذه األمراض في الصيف؟

يساعد على انتشار أمراض الصيف بني األطفال عدة عوامل
سنذكر منها:
 -1البكتريا وسائر امليكروبات املسببة ألمراض الصيف عند
األطفال تنمو وتتكاثر بسرعة في حرارة الصيف
 -2الذباب يكثر في اجلو احلار صيفاً ،وهو من أهم العوامل
الناقلة للبكتريا وسائر امليكروبات إلى املأكوالت واملشروبات
فيلوثها ،وال غرابة إذا قلنا إن الذبابة الواحدة ميكنها أن حتمل
على جسمها وأجنحتها ستة ماليني من البكتريا اخملتلفة.
 -3العرق يكثر في الصيف وخاصة إذا كانت احلرارة املرتفعة
مصحوبة بزيادة نسبة الرطوبة في اجلو  -وكثرة العرق
تساعد على التهاب اجللد.
 -4يقل إفراز اخلمائر الهاضمة لألغذية في األمعاء خالل
اجلو احلار  -كذلك تتخمر املأكوالت واملشروبات بسرعة في
الصيف

طرق انتقال هذه األمراض:

في الغالب تنتقل أمراض الصيف عن طريق:
1 .1األطعمة امللوثة وخاصة املعلبات منتهية الصالحية
بشكل غير نظامي
2 .2املثلجات امللوثة
 3 .3املاء امللوث
 4 .4اخلضراوات والفواكه غير املغسولة جيدا ً
5 .5األيدي امللوثة
 6 .6وضع األصابع غير النظيفة في الفم وخاصة األطفال
7 .7اللعب بالتراب واألدوات غير النظيفة بالنسبة لألطفال
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الصحة االحتادية تكشف عن إيقاف  31مصنعا
غير مطابق لشروط السالمة والصحة املهنية

أعلن دكتور صالح الدين املبارك مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة االحتادية عن اكتمال إدارة الصحة املهنية في  10واليات. ،
وأشار لدى مخاطبته االحتفال باليوم العاملي للصحة والسالمة املهنية حتت شعار (الصحة والسالمة في تداول املواد
الكيميائية بأماكن العمل ) مبركز صحي العمال ببحري الى اكتمال الهياكل وتدريب القياديني بواسطة خبراء لتوطني العمل
على املستوى الوالئي .
وكشف مدير إدارة صحة البيئة عن إيقاف  31مصنعا في مجال األغذية بوالية اخلرطوم حلني اكتمال الشروط الصحية من
بينها صحة سالمة العاملني باملصانع إضافة إلصدار توجيهات ملراجعة املصانع التي لها آثار صحية مبصانع الباقير بوالية
اجلزيرة ،مؤكدا أن العمل الصحي ال يكتمل إال بصحة العاملني ،مشيرا الى اكتمال قانون الصحة العامة إلجازته مناشدا
ربات البيوت استخدام املنظفات املنزلية بحذر وعدم تعامل األطفال معها  ،محذرا أيضا من اآلف األطنان من املبيدات بصورة
عامة ،مطالبا بإيجاد احللول واملعاجلة للتخلص من النفايات املنزلية الصلبة والنفايات اخلطرة  ،موضحا أن والية اخلرطوم ليس
لها أماكن مخصصة للنفايات اخلطرة ،مطالب الوالية بإصدار شهادة بحث للنفايات الصلبة واخلطرة وتطبيق املوجهات
القومية للتخلص من النفايات الطبية  .واشار مصعب برير اختصاصى اول الصحه العامه ومدير ادارة تعزيز الصحه
االحتاديه الى حتديات تواجه السالمه والصحه املهنيه فى السودان تتمثل فى قلة الوعى بالثقافه الكيمائيه لشرائح كبيره
من العاملني بداء من مكافحة االمراض واملبيدات واملنتجات الزراعيه اضافه لعدم تنظيم االسواق فى مجال تداول املواد
الكيمائيه وعدم وجود ادارات للسالمه والصحه املهنيه بالواليات ومركز متخصص لرصد االحداث املهنيه مبا فيها احلوادث
الكيمائيه وكشف برير عن طرح اماكن العمل املعززه للصحه من اجل احملافظه على الصحه املهنيه.

البالد حتتفل باليوم
العاملى لدحر املالريا
يحتفل السودان فى السابع والعشرين من مايو بوالية النيل االزرق باليوم العاملى لدحر
املالريا والذى يصادف اخلامس والعشرين من ابريل فى كل عام وتأتى احتفاالت هذا العام حتت
شعار (استثمر فى املستقبل اهزم املالريا )ويشتمل برنامج االحتفال على عدد من االنشطه
والفعاليات وتوزيع معينات مكافحة املالريا وافتتاح مبانى املالريا بالواليه ومعارض بجانب
تخريج دارسى املساعدين الطبيني على برتكول معاجلة املالريا والفحص السريع كما يشهد
انطالقة اعمال املؤمتر الدورى ال 29ملديرى مكافحة املالريا بالواليات لبحث اوراق عمل وتقارير
اداء برامجهم ,
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اجمللس القومي لألدوية والسموم يجدد قراره بحظر
شراء وبيع ( )13منتجا ً من مستحضرات التجميل
جدد اجمللس القومي لالدوية والسموم قراره اخلاص بحظر شراء وبيع واستعمال ( )13منتجا من مستحضرات التجميل
التي تستخدم لتبييض البشرة وذلك لعدم مامونيتها ومطابقتها للمواصفات .
واكد ان قرار احلظر لتلك املنتجات جاء نتيجة الحتوائها علي مواد مينع استخدامها في مستحضرات التجميل كمادة
الزئبق واالستروئيد والهيدروكينون واكد اجمللس أنه بصدد مراجعة جميع مستحضرات التجميل املتداولة في السوق
خاصة التي تستخدم في تبيض البشرة.
وحذر اجمللس من شراء و تداول وبيع واستخدام تلك املنتجات والتي قال انها تتسبب في اضرار بالغة للمستخدمني
وكشف عن اتخاذ اجراءت وقائية مع اجلهات ذات الصلة لضمان سحب تلك املنتجات من االسواق احمللية ومنع دخولها
للبالد وشملت القائمة احملظورة علي كرمي ديانا وبوهلي وكرمي ميكاكو املبيض الحتوائها علي الزئبق وكرمي بايو كاروت وكرمي
كارواليت وكرمي رابيد كلير وكرمي مس كارولني سكن تونيق ومرطب وكرمي سيفو كليلر ومرطب كرمي كارولوت الحتوائها
علي مادة الهيدروكينون وكرمي ماكس اليت اليتنينق بيوريفاينق وكرمي ومرطب وزيت بايو كلير وكرمي ديفا ماكسي تون
فيد,الحتوائها علي االستروئيد.
كما حذر اجمللس من استعمال مركبات الكورتيزون املوضعية والتي تتوفر باشكال صيدالنية مختلفة كالكرميات و املراهم
و احملاليل التي تستخدم لعالج العديد من االمراض اجللدية مثل االكزميا والصدفية ومن اعراضها اجلانبية تقليل نسبة
امليالنني فى اجللد مما ينتج عنه تفتيح البشرة واليجب استخدامها لهذا الغرض النها تسبب مشاكل كبيرة للبشرة
نتيجة االستعمال املستمر اهمها ضمور اجللد وتكوين حب الشباب وتوسع االوعية الدموية وااللتهابات اجللديه و زيادة منو
االشعر و يؤدي استخدام مركبات الكورتيزون املوضعيه علي مساحات كبيرة من اجلسم ولفترات طويله الي امتصاصها
عن طريق الدم مما قد يتسبب في ظهـور آثار جانبيه علي اجهزة اجلسم الداخلية كالسمنة وزيادة نسبة السكـر فـي
الدم وزيادة ضغط الدم وهشاشة العظام

اكتمال الترتيبات إلدخال لقاحات جديدة
للحصبة األملانية واحلمي الصفراء والسحائي
أعلن برنامج التحصني املوسع بوزارة الصحة االحتادية عن اكتمال الترتيبات إلدخال لقاحات جديدة للحصبة األملانية مطلع العام
املقبل ولقاح احلمي الصفراء والسحائي خالل العام  2016كاشفة عن قيام حملة جزئية بوالية شمال دارفور للتطعيم ضد شلل
األطفال ونقص فيتامني (أ) في مايو اجلارى.
وقال دكتور فتح الرحمن البدري منسق قطاع دارفور لبرامج التحصني بوزارة الصحة االحتادية خالل مؤمتر صحفي عقد مبناسبة
انطالقة فعاليات أسبوع التطعيم اخلامس في جميع واليات السودان حتت شعار (هل اطلعت علي آخر املعلومات ؟) في الفترة
من  30-24ابريل ا إن األسبوع
يعد فرصة لتعزيز أهمية أكمال جرعات لتطعيم املوصي بها حسب كرت التطعيم لألطفال دون العامني ولإلناث في سن اإلجناب
( 49-15سنة) مشيرا الي العمل علي خفض وفيات األطفال واألمهات وذلك بالتوسع في اخلدمات من  800مركز الي  5آالف مركز
منتشرة في جميع واليات السودان ورفع التغطية
الروتينية من  %66عام  2000الي  %95للعام احلالي  .مشيرا الي حتديات تواجه برنامج التحصني في عدم الوصول الي مناطق
نتيجة لألوضاع األمنية في دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان  ،ووجود شلل األطفال في بعض الدول اجملاورة مما يؤدي لتأخر حصول
السودان علي شهادة اإلشهاد واخللو من شلل األطفال بجانب رفض اجملتمعات واألسر حلمالت التحصني إضافة لنقص وسائل
احلركة في بعض املناطق التي ال توجد فيها مؤسسات صحية.
وطالب اإلعالم برفع الوعي اجملتمعي عن احلمالت واللقاحات  ،مبينا أن نسبة السواقط لألطفال حوالي  %10في والية البحر
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األحمر عازيا ذلك ألسباب مختلفة مضيفا أن حاالت الرفض قلت في بعض الواليات  ،كاشفا عن تدمير لسلة التبريد
للقاحات في ثالثة محليات بوالية شمال دارفور نتيجة لإلحداث التي شهدتها الوالية مؤخرا مما أدي لتأجيل جولة ابريل
الفتا النطالقة حملة جزئية بالوالية خالل شهر مايو املقبل مبينا أن هناك نقاطا للتحصني دائمة في والية النيل األبيض
لتطعيم الالجئني من دول جنوب السودان لتطعيم األطفال اقل من  15عام .
وقال دكتور احمد حردان خبير التحصني مبنظمة الصحة العاملية إن وزارة الصحة االحتادية والصحة العاملية تعمل علي
رصد حركة الوبائيات إقليميا ودوليا عبر قسم الرصد الوبائي للفيروسات ووصف قائال :ال نستطيع أن مننع دخول الفيروس
وإمنا نكتشف الفيروس ومننع انتشاره وأضاف»يبالغ كل من يقول مننع
دخول الفيروس الي أي بلد» الن الفيروس ال يعرف احلدود  .مشيرا الي أن موسم الغبار يساعد علي تشقق البطانة األنفية
مما تساعد في دخول البكتيريا الي األنف ومن ثم الي الدماغ ويسبب مرض السحائي الفتا الي أن التطعيم هو السالح
الوحيد ضد مرض السحائي مبينا ان السودان من دول احلزام اإلفريقي
التي انخفض فيه املرض .

ورشة البرنامج القومي
ملكافحة اإليدز تسلط
الضوء على نشر الوعي
اجملتمي باألمراض الثالثة
نظم البرنامج القومي ملكافحة االيدز ورشة حول
مراجعة القوانني اخلاصة بأمراض االيدز والدرن واملالريا
مبشاركة ممثلني من وزارة الصحة  ،العدل  ،الداخلية
،اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدني واملتعايشني مع
االيدز .
ودار النقاش حول مراجعة القوانني املتعلقة باألمراض
الثالثة وسلط الضوء على نشر الوعي اجملتعي وازالة
الوصمة والتمييز للمتعايشني واسلوب املمارسات
اخلاصة بهم  .واكد موالنا معوض حمد حداد ممثل
وزارة العدل التزام الوزارة بتقدمي الدعم الالزم اخلاص
مبراجعة القوانني املتعلقة باألمراض الثالثة ،مؤكدا
جاهزية الوزارة لسد جميع الثغرات القانونية
اخلاصة بتلك االمراض واكد د .أحمد محمود ممثل
وزارة الصحة ضرورة حماية املتعايشني ضد التمييز
ووصمة االيدز والدرن واكد أن السودان يضمن حرية
التنقل للمتعايشني وان عملية الفحص على مرض
االيدز هي عملية طوعية حسب القوانني واملواثيق
الدولية.
واوضح أن املمولني الدوليني يرغبون في وضع بنود
واضحة من اجل التمويل اخلاص باألمراض الثالثة
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مدير مركز أبحاث املايستوما:
عدد املرضي باملركز وصل
الي  7ألف حالة
اخلرطوم ( 2014-5-15سونا) أكد البروفيسور أحمد
حسن فحل مدير مركز أبحاث املايستوما مبستشفي
سوبا اجلامعي بأن عدد املرضي باملركز بلغ  7ألف حالة
معظمهم من الشباب  ،موضحا بأن عدد املرضي غير
املسجلني باملركز أكبر بكثير من املسجلني  ،وأشار
الي أن املرض يعاني من إهمال وعدم توعية بخطورته
فضال عن ا لتكلفة العالية للعالج والتي تبلغ 18
ألف جنيه في العام للمريض الواحد .
وأكد مدير املركز في حوار أجرته معه /سونا( /ينشر
الحقا) بأن املايستوما إلتهاب يصيب اجللد تسببه
مجموعة من الفطريات والبكتيريات مضيفا
بأن مركز أبحاث املايستوما هو املركز الوحيد في
السودان والعالم املتخصص في هذا اجملال مبينا بأنه
ينتشر في حزام ميتد من السودان ومير بدول السنغال
وموريتانيا وصوال الي املكسيك وشرقا حتي الهند .
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(داااااك الهالل)
الطاهر ساتي  -صحيفة السوداني ..
قبل سنوات ،في إطار مكافحة ختان اإلناث ،أصدر
الدكتور كمال عبد القادر ،الوكيل السابق بوزارة
الصحة اإلحتادية ،قرارا ً بإعفاء غير اخملتونات من رسوم
الكشف والتوليد باملشافي املركزية ..وأثار القرار
إهتمام الصحف ومجالس الناس ،ومت تداوله بـ (
سخرية كثيفة ) ..أي رغم ضعف احلافز ،وهو إعفاء تلك
الفئة من الرسوم ،جنحت وزارة الصحة  -عبر مجالس
الناس والصحف وسخريتها  -في إرسال رسالة مؤثرة
إلى اجملتمع بذاك القرار الصائب ..و تفوقت الوزارة بذاك
القرار على الندوات واحملاضرات مبنتهى الهدوء  -وبال
ميزانية إعالم  -في توصيل رسالة مفادها ( التختنوا
بناتكم ) !!..
واليوم أيضاً ،أي كما احلال في عام ذاك القرار ،تنجح
وزارة الصحة أيضا ً في إرسال رسالة أخرى مؤثرة إلى
اجملتمع مبنتهى الهدوء  -وبال ميزانية إعالم  -مفادها
 ( :التدخنوا ،فالتدخني ضار بالصحة ) ..نعم الكل
يعلم مضار التدخني واملدخن ( أكثرهم علما ً ) ،ومع
ذلك يبقى تذكير اجملتمع وتنبييه باملضار من واجب
السلطات مبا فيها ( وزارة الصحة ) ..وفي هذا اإلطار،
أي في إطار مكافحة التدخني ،نظمت الوزارة دورة
حتدث فيها العلماء واألطباء حديثا ً غزيرا ً عن أضرار
التدخني وأهمية مكافحته ..ولكن من محيط الدورة
وبحر حديث العلماء واألطباء ،لم تخرج الصحف إال
باخلبر اآلتي  ( :هيئة علماء السودان ُتلل للمرأة طلب
الطالق من زوجها املدخن ) ..هكذا جاء اخلبر مانشيتا ً
بكل صحف اخلرطوم ،وسوف يتحول إلى حديث اجملالس
إعتبارا ً من اليوم واأليام التالية !!..
لو كنت وزيرا ً بالصحة ومسؤوال عن برنامج مكافحة
التدخني ،لصرفت حافزا ً للشيخ محمد هاشم احلكيم،
عضو هيئة علماء السودان ،خصما ً من ( ميزانية اإلعالم
) ..بهذا الرأي الفقهي  -و بغض النظر عن اخلطأ والصواب
 جنح الشيخ احلكيم في تذكير وتنبيه عامة الناسوأسرها إلى أضرار التدخني ..وعندما يتندر الزوج املدخن
مع زوجته حول فتوى الشيخ احلكيم ،فأن أضرار التدخني
 والتفكير في اإلقالع  -لن تكون غائبة عن ( تندرهما )..وكذلك عندما يتأنس األصدقاء في مجالسهم بفتوى
الشيخ احلكيم ،فأن أضرار التدخني  -وضرورة اإلقالع
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 لكن تكون غائبة عن (مجلس األنس) ..بل ،حتى عندمايتساجل البعض حول الفتوى ذاتها ،ما بني القبول والرفض
والسخرية ،فأن أضرار التدخني  -وأهمية اإلقالع  -لن تكون
غائبة عن ( السجال ) ..وهكذا !!..

وعليه ،قصد الشيخ احلكيم أو لم يقصد ،وكذلك قصدت
وزارة الصحة أم لم تقصد ،فاجملتمع تلقى  -عبر الفتوى -
تذكيرا ً بليغا ً وواسعا ً عن مخاطر التدخني وضرورة اإلقالع
عنه ،وهذا ( أصل القضية ) ،وقد غلفه الشيخ احلكيم
بغالف يهواه املزاج العام ،وهو (املرأة) ..ولكن بهذا التغليف،
أصبح حال الشيخ احلكيم  -منذ البارحة  -كحال ذاك
الرجل الذي أشار إلى الناس  -بسبابته  -إلى حيث الهالل،
فتركوا أمر الهالل وشرعوا يحدقون في ( السبابة ) ..نعم،
فالسواد األعظم سوف يغرق في ( من حقها تطلق ،ال ما
من حقها تطلق ،هي بقت على السيجارة؟ ،يعني الشيخ
ده ما لقى موضوع غير التدخني؟ ،وووو )  ..أو هكذا دائما ً
مزاج البعض في بالدنا ،يرفض من أجل الرفض أو ( يبرر
املرفوض

مقــدمة عن تعزيز الصحة:
فى العام  1947توافقت الـ  WHOعلى تعريف الصحة
بانها حالة من اكتمال املعافـاة البدنية والعقلية
واالجتماعية والروحية ،وليست فقط خلو اجلسم من
األمراض والعاهات.
اما مصطلح تعزيز الصحة وفقً ا مليثاق بانكوك لتعزيز
الصحة في عالم تسوده العوملة اخلاص مبنظمة الصحة
العاملية هو «العملية التي متكن األشخاص من السيطرة
على صحتهم وعواملها احلاسمة ،مبا يترتب عليه حتسني
صحتهم» .الوسيلة الرئيسية لتعزيز الصحة هي
من خالل تطوير السياسات العامة الصحية التي من
شأنها تناول املتطلبات األساسية للصحة مثل الدخل،
واإلسكان ،واألمن الغذائي ،والعمالة ،ونوعية ظروف
العمل والصحة املدرسية والتسويق االجتماعي الذي
يركز على تغيير العوامل السلوكية التي تعرض الصحة
للخطر.
وعرفت تعزيز الصحة بانها مجموعة العمليات
( )Processesالتي تساعد األفراد واجلماعات لزيادة التحكم
والسيطرة علي محددات الصحة (Determinants of
)healthوبالتالي حتسني أوضاعهم الصحية  ،وفى الغالب
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جند بان تعزيز الصحة في مجملها تشمل مداخالت
وطرق متفرقة ولكنها مكملة لبعضها البعض حيث
حتوي على وسائل اتصاالت وتعليم ،قوانني ونظم،
توفير اشياء واحتياجـات عينية اضافة الي التغيير في
الهياكل والبني االدارية وتطـوير اجملتمعات كما تضم
االنشطة احمللية التـلقائية املضادة للمهددات الصحية.

خلفية تاريخية :

التعريف «األول واألشهر» ملصطلح تعزيز الصحة،
هو ذلك التعريف الصادر عن اجمللة األمريكية لتعزيز
الصحة منذ عام 1986م «بأن تعزيز الصحة هي علم
وفن مساعدة الناس على تغيير منط حياتهم لالنتقال
نحو حالة صحية مثلى .وقد اش ُتق هذا التعريف من
تقرير اللوند لعام  1974الصادر من احلكومة الكندية,
الذي اشتمل على إستراتيجية لتعزيز الصحة «يهدف
إلى توعية األشخاص واملنظمات على حد سواء،
والتأثير عليهم ومساعدتهم بحيث يتحملون مزي ًدا من
املسؤولية ويكونون أكثر نشاطً ا في القضايا التي تؤثر
على الصحة العقلية والبدنية .وهناك
ٌ
تعريف سابق ٌ
آخر ورد في تقرير األشخاص األصحاء عام  1979الصادر
عن اجلراح العام للواليات املتحدة  ،الذي أشار إلى أن
مبدأ تعزيز الصحة «يسعى إلى تطوير اجملتمع والتدابير
الفردية التي ميكن أن تساعد [األشخاص] في تطوير
أساليب حياتهم التي من شأنها احلفاظ على حالة
الرفاهية وتعزيزها».
وفي عام  ،1984عرف املكتب اإلقليمي ألوروبا التابع
ملنظمة الصحة العاملية ( )WHOتعزيز الصحة بأنها
«عملية متكني الناس من زيادة السيطرة على صحتهم
وحتسينها  ،باإلضافة إلى طرق تغيير أمناط احلياة ،ودعم
مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي «إصدار
التشريعات واإلجراءات املالية ،والتغيير التنظيمي،
وتنمية اجملتمعات ،واألنشطة احمللية العفوية ملواجهة
اخملاطر الصحية ،كطرق لتعزيز الصحة .
وفي عام  ،1986أطلق جيك إيب ،وزير الصحة والرعاية
االجتماعية الكندي ،ما يعرف باسم الصحة للجميع:
وهو إطار عمل لتعزيز الصحة عرف فيما بعد «بتقرير
إيب» ]8[]3[.وقد حدد هذا التقرير «اآلليات» الثالث لتعزيز
الصحة مثل «الرعاية الذاتية» ،واملساعدات املتبادلة،
أو األفعال التي يتخذها األشخاص ملساعدة بعضهم
البعض ملواجهة اخملاطر الصحية ،و»البيئات الصحية «.
وقد شاركت منظمة الصحة العاملية الحقً ا ،بالتعاون
مع املنظمات األخرى ،في رعاية املؤمترات الدولية التي
تهدف إلى تعزيز الصحة بدأت باملؤمتر الدولي األول عن
تعزيز الصحة ،أوتاوا ،1986 ،الذي نتج عنه «ميثاق أوتاوا
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لتعزيز الصحة» .ووفقً ا مليثاق أوتاوا ،فإن تعزيز الصحة:
«ليست مسؤولية القطاع الصحي فحسب ،ولكنها
تتجاوز أمناط احلياة الصحية إلى الرفاهية» ،وتهدف
إلى إيجاد [عوامل سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية،
وثقافية ،وبيئية وسلوكية ،وبيولوجية] إيجابية من
خالل الدعوة للصحة ،و»تركز على حتقيق عدالة الرعاية
الصحية»« ،يتطلب حتقيق ذلك من جميع األطراف
املعنية تنسيق العمل :من خالل احلكومات ،والهيئات
الصحية واالجتماعية األخرى».
وتهدف مداخل تعزيز الصحة بالتحديد الي االشراك
الفعال للمجتمعات اخملتلفة ،وهذه تدعم مبادئ
احلــركة الداعية لالعتماد علـي الذات وحث املواطنني
اليجاد االساليب اخلا صة بهم الدارة صحتهم وصحة
مجتماعاتهم ،ومبا ان تعزيز الصحة من حيث االصل هو
نشاط صحي في قالب مجتمعي وليس خدمة طبية،
فان الكادر الصحي اخملتص و الذى يعهد اليه بتنفيذ
هذا املفهوم يقع عليه واجب القيام باستيعاب هذا
الدور ومن ثم توسيع دائرة الفهم ملقابلة االحتياجات
الواسعة لطبيعة تعزيز الصحة.

املــــــبررات :

 )1الشعور املتنامي باحلوجة لدعم الصحة ايجابيا
بدعم اجلوانب االجتماعية والبيئية واالقتصادية
كمحددات أساسية للصحة في أماكن تواجد الناس
(املنازل  -املدارس  -أماكن العمل  -االسواق  -القري
واملدن) بدال عن التركيز علي املعاجلة أو الوقاية من
االمراض فقط .
 )2ميكن االستفادة القصوي من كوامن التثقيف
الصحي والتربية الصحية اذا دعمت بتغييرات هيكليلية
وقوانني مصاحبة اضافة الي خلق البيئة الداعمة
واملساعدة لتطبيق السلوك الصحي املطلوب .
 )3ضعف املوشرات الصحية املتمثلة في وفيات
األمهات والرضع ومعدالت انتشار األمراض واألوبئة
واإلصابات .
 )4هنالك امراض واصابات في تنام وتزايد خاصة
تلك املتعلقة باالمناط احلياتية واملمارسات السلوكية
لالفراد واجلماعات كالزيادة املضطردة في حاالت االيدز و
السرطانات ومرض السكري وامراض القلب والشرايني
واألمراض النفسية وزيادة الضغوط اإلجتماعية
وماتسببه من أمراض .
تبنى منهج التكامل في توجيه تدخالت النظام الصحي
يستدعى ايجاد رؤية جديدة لتحقيق اهداف التكامل.
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إرتفاع ضغط الدم

ض

لصحة

وزارة الصحة اإلتحادية

إدارة األمراض غير السارية

ويطلق على مرض ارتفاع ضغط الدم إسم
"القاتل الصامت" ألن المصابين به ال
يشعرون بأية أعراض مؤكدة للمرض على
الرغم من خطورته.

اول الكحول

مرض إرتفاع ضغط الدم

غني

ما هو مرض إرتفاع ضغط الدم
حياته و
طوال
الرقميالزم
يشيرمزمن
بينمامرض
هو
فترةالدم
ضغط
املريضإلى
الثاني
يعتبر مشكلة فقط إذا ترك بدون عالج فال تنزعج من
عضلة
( .يؤثر
القلبأو
وال يعوقك
انبساطعالجه
أثناءفهو ميكن
االنبساطي )املرض
إصابتك بهذا
تؤديه
العمل
الدمأو نوع
اليومية
حياتك
طبيعة
و فى
مرتفعاً
الذي عن
إذا زاد
ضغط
قياس
يعتبر
كما ميكن السيطرة عليه متلما ً باإلنتظام في العالج
زئبقي.
٩٥مم
/١٥٠
الدورية.
واملتابعة
في كثير من احلاالت ال يوجد سبب واضح أو معروف
ما ھي العوامل المساعدة على اإلصابة
 .ولكن هنالك عوامل تساعد على ظهوره وتسمى
اخلطورة .الدم؟
رتفاع ضغط
باعوامل
 العامل الوراثي.

من

 اإلفراط في تناول األمالح والدھون.

سبة
على
أثير

اقع
شي
نواع
دات

 زيادة الوزن.
 التوتر و الكبت و القلق.
 العمر.
 الجنس.
 اإلدمان على الكحول و التدخين.
ما ھو ضغط الدم؟
ھو مقدار الضغط الذي يبذله الدم على
جدران الشرايين أثناء إنتقاله من القلب
إلى سائر أجزاء الجسم.

قلة احلركة

 استخدام بعض األدوية مثل حبوب

ميكن مكافحة هذه العوامل عن طريق إتباع اإلرشادات
منع الحمل.
الصحية.
 اإلصابة بأمراض أخرى كمرض
الفشل الكلوي.

يسمى مرض إرتفاع ضغط الدم القاتل الصامت وذلك
لعدم وجود أعراض محددة خاصة باملرض في أغلب
احلاالت.

ما ھو قياس ضغط الدم الطبيعي؟

ما ھي أنواع إرتفاع ضغط الدم

د من

في المتوسط تكون القراءة الطبيعية

يوجد نوعان رئيسان من ضغط الدم

انه

للشخص البالغ ٨٠/١٢٠ :مم زئبقي.

المرتفع:

مرض إرتفاع ضغط الدم

اإلحتـاديــة
تـعزيـز
إدارة
الدم
الصحـةعن ضغط
الرقم األول
حيث يعب ّر

مرض إرتفاع ضغط الدم
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ر
ا

ل

ه

الخطورة
الدموعوامل
ضغطالدم
أمراضضغط
أعراضأمراض
أعراض
وعوامل الخطورة

برغمين
الدم
ضغط
يعبر عن
برغمين
الدم
ضغط
يعبر عن
(الضغط
القلب
عضلة
إنقباض
أعلى على
أعلى ويدل
(الضغط
القلب
عضلة
إنقباض
ويدل على
رقم رقم
اإلنقباضي.
اإلنقباضي.

الطبيعي
ضغط
الطبيعي
الدمالدم
ضغط
زئبق).
(مليميتر
80 - 80
حدود 120-
وهو في
زئبق).
(مليميتر
حدود 120
للبالغنيفي
للبالغني وهو

المرتفع
الدمالدم
ضغط
المرتفع
ضغط
زئبق).زئبق).
(مليميتر
90 - 140
(مليميتر
من90 -
أعلى140
هو من
هو أعلى

الثالثني.
سنالثالثني.
فوقسن
العمرفوق
العمر
القلب.
وأمراض
الدم
ضغط
بإرتفاع
عائلي
تاريخ
وجود
القلب.
وجود تاريخ عائلي بإرتفاع ضغط الدم
احلمل.
أثناء احلمل.
الدمأثناء
ضغطالدم
بإرتفاعضغط
اإلصابةبإرتفاع
اإلصابة
السمنة.
الوزنأوأوالسمنة.
زيادةالوزن
زيادة
الرياضة.
ممارسة
وعدم
احلركة
قلة
قلة احلركة وعدم ممارسة الرياضة.
في
امللح
وزيادة
الدهون
خاصة الدهون وزيادة امللح في
الصحى خاصة
غيرالصحى
األكلغير
األكل
األكل.
األكل.
أنواعه.
بجميع
التبغ
التبغ بجميع أنواعه.
ومشاكل
التوتر
على
والتغلب
التأقلم
علىالتأقلم والتغلب على التوتر ومشاكل
املقدرةعلى
عدماملقدرة
عدم
اليومية.
احلياة
احلياة اليومية.

وزارة• وزارة•
الصحة•اإلحتادية
الصحة•اإلحتادية

الدم
ضغطالدم
إرتفاعضغط
مرضإرتفاع
مرض
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بالمرض
للمصابين
نصائح
بالمرض
للمصابين
نصائح

ضغطالدم
مضاعفات ضغط
مضاعفات
الدم
نزيفدماغي.
املخ•:جلطة•دماغية--نزيف
• •املخ•:جلطة•دماغية
دماغي.
العمى.
الذييؤدي
الشبكيةالذي
العيون•:إعتالل الشبكية
• •العيون•:إعتالل
العمى.
يؤديإلىإلى
هبوط
إحتشاءالقلب -
الصدرية- -إحتشاء
الذبحة  --الصدرية
القلب :الذبحة
هبوط
القلب -
• •القلب:
القلب.
القلب.
الكلوى.
يؤديللفشل
الذىيؤدي
الكلىالذى
إعتالل الكلى
الكلى :إعتالل
الكلوى.
للفشل
• •الكلى:
بالدم قد
بالدم مما
ترويةالعضالت
نقصتروية
الشرايني•الطرفية:نقص
• •الشرايني•الطرفية:
مما قد
العضالت
األرجلواليدين.
فياألرجل
والتنميلفي
اآلالم والتنميل
واليدين.
يسبب اآلالم
يسبب

تكلفنا شيئا ً
جتعلناا ً ننعم
سهلة ال
خطوات
بالصحةبالصحة
جتعلنا ننعم
تكلفنا شيئ
سهلة ال
خطوات
الصامت بإذن
ونتقي هذا
والعافية
اهلل:بإذن اهلل:
الصامت
القاتلالقاتل
ونتقي هذا
والعافية

تنظيم األكل
اإلمتناع عن التبغ
التوقف عن تناول الكحول
تنظيم األكل
اإلمتناع عن التبغ
التوقف عن تناول الكحول

الدسم والغني
أخفض
الدسم والغني
الطعامالطعام
بتجنببتجنب
وزنك وزنك
أخفض
بالكولسترول.
بالكولسترول.
اإلقالل من تناول ملح الطعام واإلكثار من
واإلكثار من
اإلقالل من تناول ملح الطعام
تناول األغذية الغنية باأللياف الطبيعية.
تناول األغذية الغنية باأللياف الطبيعية.
اإلكثار من الفواكه واخلضار لزيادة نسبة
اإلكثار من الفواكه واخلضار لزيادة نسبة
البوتاسيوم فيها والذي بدوره يساعد على
البوتاسيوم فيها والذي بدوره يساعد على
إنخفاض ضغط الدم والتقليل من من تأثير
والتقليل من من تأثير
الدم
رتفاعضغط
اإنخفاض
الدم
ضغط
املخ.
اجلسم مثل
على أعضاء
الدم
ضغط
رتفاع
الضغط ا
الضغط على أعضاء اجلسم مثل املخ.
ممارسة الرياضة ثالث مرات أسبوعيا ً بواقع
أسبوعيا ً بواقع
مرات
ثالث
الرياضة
مثل املشي
كافية
الواحدة
ممارسةللمرة
 30دقيقة
مثل املشي
كافية
الواحدة
للمرة
دقيقة
30
والسباحة وركوب الدراجة وغيرها من أنواع
إرشاداتمن أنواع
حسب وغيرها
وذلك الدراجة
اخملتلفةوركوب
والسباحة
الرياضة
الرياضة اخملتلفة وذلك حسب إرشادات
الطبيب.
الطبيب.
اإلمتناع عن التدخني,
اإلمتناع عن التدخني,
عدم تعاطي الكحول.
عدم تعاطي الكحول.

حدوثاملضاعفات:
ومنعحدوث
املرضومنع
على املرض
السيطرة على
املضاعفات:
السيطرة

بالتعافي
كنتتشعر
حتىإذاإذاكنت
يوميًا ًحتى
العالجيوميا
يستمر العالج
بالتعافي
تشعر
يجبأنأنيستمر
يجب
ويجب:
ويجب:

مراجعة الطبيب دورياً.
الطبيبً.
الطبيب دوريا.
مراجعة
تعليمات
إتباع
الطبيب.
تعليمات
إتباع
تنظيم الغذاء وممارسة الرياضة.
وممارسة الرياضة.
الغذاء
التدخني.
تنظيم عن
اإلقالع
التدخني.
اإلقالع عن
إرشادات الطبيب.
الدواء حسب
أخذ
أخذ الدواء حسب إرشادات الطبيب.
مرض إرتفاع ضغط الدم
مرض إرتفاع ضغط الدم

مقدمة:وزارة•
مقدمة:
مرضوزارة•
الصحة•اإلحتادية الدم
ضغط
يعتبر
الصحة•اإلحتادية

المرتفع من
يعتبر مرض ضغط الدم المرتفع من
األمراض الشائعة حيث يصاب به واحد من
انهواحد من
كمابه
يصاب
من حيث
الشائعة
األمراض
البالغين.
أشخاص
بين كل ٥

البالغين .كما انه
أشخاص من
بين كل ٥
النساء.
الرجال أكثر من
يصيب
يصيب الرجال أكثر من النساء.
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للثدي-؟ أبريل
الذاتياألول
العدد
هو -
الصحـة
تــــذكــــري تـعـزيــز
الكشف
ما
أهمية الفحص الذاتي
للثدي ومدى فاعليته

•هو•كشف•تستطيع•املرأة•أن•تقوم•به•بنفسها•شهريا•
للكشف•عن
•أي• تغيرات• غير• طبيعية• في• الثدي •،ويكون• الفحص•
أمام•املرآة
••أوعلى•السرير•أوعند•االستحمام•.

عن ماذا تبحث
المرأة عند الفحص ؟
•عند• إجراء• الفحص• الشهري• ستصبح• للمرأة•
فرصة•أفضل•ملعرفة•ملمس•وشكل•الثدي•العادي•،
وعندها• يصبح• بإمكان• • املرأة• إكتشاف• أي• كتل•
ثديية•أوأي•تغيرات•في•أول•منوها،
••حيث•أنه•اذا•مت•اكتشاف•سرطان•الثدي•في•وقت•
مبكرسيكون•باإلمكان•معاجلته•بنجاح•أكبر•.
•فحص• الثديني• الذاتي• يستغرق• بضع• دقائق• من•
وقتك•كل•شهر•وميكن•أن•ينقذ•حياتك•.
•أن••9من•أصل••10من•هذه•التغيرات•تكون•حميدة•
وغير•سرطانية•فال•تقلقي•عند•حدوث•أي•تغيرات•،
عليك•فقط•أن•تستشيريى•ذوي•االختصاص.
•غالبا• ما• تكتشف• املرأة• هذا• املرض• بنفسها•
فيساعد•اإلكتشاف•املبكرعلى•رفع•نسبة•الشفاء•
بإذن•اهلل•.

الجـزء الثـاني

الفــحص
الذاتي للثدي

(أ) اإلستلقاء:

•استلقي• على• السرير• وضعي• الوسادة• حتت• الكتف•
األمين•.
•ارفعي•يدك•اليمنى
••وضعيها•حتت•رأسك•.
•استعملي•اليد•اليسرى
••لفحص•الثدي•األمين.
•حركي•اليد•اليسرى•بطريقة•دائرية•فوق•الثدي•.
•عند• الفحص• مرري• أصابعك• بطريقة• دائرية• دون• أن•
ترفعيها•عن•الثدي،•.
•افحصي•كامل•الثدي•من•األعلى•للجانب•االسفل•،من•
الترقوة•إلى
••أعلى•البطن•ومن•حتت•اإلبط•إلى•منتصف•الصدر.
•استعملي• باطن• األصابع• ومرريها• فوق• جميع• أجزاء•
الثدي• مستعملة• ثالث• مراحل• من• الضغط• (خفيف•
متوسط•وعميق).
•كرري• الفحص• نفسه• على• الثدي• األيسر• باستعمال•
اليد•اليمنى.

الفــحص
الذاتي للثدي

•تكتل•أوتورم•في•أحد•الثديني•أوحتت•االبط•.
•تغيرات• في• شكل• أوحجم• أوملمس• أحد• الثديني•
أوكالهما•.
•ظهور• تنقير •،جتعيد •،أوانتفاخ• في• اجللد• في• أحد•
الثديني•.
•تغيير•في•لون•الثدي•،طفح•أواحمرارالثدي•.
•ألم•موضعي•في•أحد•الثديني•أوحتت•اإلبط.
•انسحاب• احللمة• إلى• الداخل• (احللمة• مقلوبة• من•
االصل)•.
•إفرازات•من•احللمة•غير•احلليب•(ممكن•أن•تكون•كاملاء•،
صفراء
••أو•مختلطة•بدم)•.

وزارة
(ب) في الحمام:
الصحة اإلحتادية

•ميكنك•القيام•بالفحص•بنفس•الطريقة•عند•
اإلستحمام•.
•مكنك•أن•تتبعي•الطريقة•التي•تناسبك•في•الفحص•،
إما•دائريا
•أوأفقيا•أومن•اجلوانب•بأجتاه•احللمة.

2014
كيفية إجراء الكشف الذاتي للثدي
الجزء األول:
النظر•أمام•املرآة
•قفي•مكشوفة•الصدر•أمام•املرآة•وانظري•إلى•ثدييك•
بعناية•لتتعرفي•على•شكل•وحجم•ثدييك.

•
•األوضاع•:اليدين•على•اخلصر،
•••••••ثم•الذراعني•إلى•أعلى•،ثم
•••••••الذراعني••إلى•اجلانبني•،الحظي
•••••••ان•كانت•هناك•أي•تغيرات.
•ثم•انثني•لالمام•قليال••والحظي•أي•تغيرات.
•حتسسي•اإلبط•بعناية•والحظي
•••••••ان•كان•هناك•أي•تكتل•أو•ورم••.

اعصري•احللمة•برفق••وراقبي
خروج•أي••افرازات•منها•.
الفــحص
وزارة الصحة اإلتحادية
الذاتي للثدي

إدارة األمراض غير السارية

الحص الذاتي للثـد ي

وقت إجراء الفحص
الذاتي للثدي:
•عند•املراة•التي•ال•تزال•حتيض•:ينصح•بإجراء•الفحص
••بعد•إنتهاء•الدورة•بثالثة•أو•أربعة•أيام•.
•املرأة•التي•انقطع•عنها•احليض•أو•احلامل•أو•املرضع:
••حتدد•لنفسها•يوما•في•الشهر•،ويفضل•أن•يكون•أول•
الشهر•أو•آخره•لتتذكره•بسهولة•.
وزارة
الصحة اإلحتادية
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الفــحص
الذاتي للثدي

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة

