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هيئة التحرير

اإلعـــداد

االشــراف العـام :مصعب بـريـر
مديـر التحـريـر :اسـراء ابـوزيـد
تصميم :محمود جاه اهلل

كلمة العدد

البيئه الصحية
المدرســـيـــة
•مع مطلع العام الدراسى اجلديد الذى إنطلق فى السابع من
يونيه احلالى أكدت وزارة الصحه االحتاديه مضيها فى حتسني
تدخالت من خالل مبادرات االصحاح البيئى وتبنى شعار
صحة وسالمة الغذاء املدرسى كمحور إرتكاز للعام الدراسى
احلالى الن فترة السن املدرسى من اهم مراحل العمر من
حيث النمو والتطور السريع الذى يطرأ على التالميذ سواء
كان ذلك من الناحية البدنية او النفسية او االجتماعية مما
يتطلب الظروف املناسبة لتطور ومنو متكامل.

•واملدرسة مكان يجتمع فيه عدد من التالميذ وكلهم من
بيئات مختلفة مما يزيد من تعرضهم لالصابة باالمراض
املعدية التى يكثر انتشارها فى سن الطفولة ما لم
تتخذ املدرسة احتياطات صحية كافية لوقايتهم من
هذه االمراض .وهى إحدى املؤسسات االجتماعية ذات
التأثير الكبير املوجودة فى اجملتمع والتى يقع على عاتقها
املسئولية نحو فئة كبيرة من أفراد اجملتمع  ،واملدرسة هى
االداة التى تتعاون مع االسرة لتربية الطفل وتعتبر التربية
الصحية للتلميذ مسئولية مشتركة بني املنزل واجملتمع
•من خالل أسس وضعها البرنامج القومى للصحه املدرسيه
بوزارة الصحه االحتاديه والتى تبلورت فى قائمة االطعمه
املسموح بها فى املدارس وقائمة االطعمه املمنوعه
باملدارس وذلك وصوال لسلوك غذائى إيجابى مطلوب فى
هذه املرحله املدرسيه والتى تقوم على ضرورة تناول وجبة
االفطار وباقى الوجبات فى أوقاتها بجانب اهمية الكشف
الطبى على طالب مرحلة االساس والذى يقينا من االمراض
وكشفها مبكرا مما يسهل عالجها وهذ ما تعول عليه
الصحه املدرسيه بالتعاون مع جهات االختصاص ذات
الصله
وعام دراسى خالى من االمراض
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مبادرة (العيد معاهم أحلى)
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ((:مثل املؤمنون فى توادهم وتراحمهم كمثل اجلسد الواحد اذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى )) وملا كانت الصحة هى ليست خلو اجلسد من األمراض وإمنا هى حالة من الكمال
النفسى والبدنى واالجتماعى تأتى مبادرة (العيد معاهم أحلى ) من أجل تسليط الضوء على فئة من اجملتمع تعيش حتت
ظروف حتتاج الى االهتمام والرعاية .

وتشمل املبادرة -:

•فرحة اطفال املايقوما
•فرحة أطفال السرطان
•فرحة املسنني
•فرحة جرحى العمليات احلربية

وتبدأ فى منتصف رمضان وتنتهى فى ايام عيد الفطر املبارك .

الهدف منها-:

1.1مشاركة فرحة العيد ورفع الروح املعنوية وذلك بتقدمي شكل رمزى من الهدايا.
2.2تسليط الضوء على احتياجتهم وحتريك اجملتمع للمساهمة فى حل مشاكلهم.
 -3تقوية الشراكة بني وزارة الصحة وقطاعات اجملتمع والشركاء(( ،وتعاونوا على البر والتقوى)).

مبادرة فرحة العيدألطفال السرطان
بمستشفى الذرة
املستهدف-:
• 22سرير مبستشفى الذرة لالطفال ( 11ولد) 11 -بنت

نوع الهدايا-:
•	
•	
•	
•	

لبسة العيد لكل طفل
لعبة العيد لكل طفل
مبلغ مالى لكل طفل يعني على مصاريف االقامة والعالج
التكلفة الكلية-:

مبادرة فرحة العيد للمسنين
يشهد العالم في السنوات االخيرة اهتماما ملحوظ بتناول قضايا املسنني لذلك تبنى قسم املبادرات اجملتمعية هذه
املبادرة الطيبه الدخال البهجة الى قلوب املسنني وتوفير السعادة لهم مع بهجه العيد السعيد ليتالشى احساسهم
بالعيش في هذه احلياة من دون داعي من دواخلهم بعد ان هجرهم االهل واالحباب واصبحو بال ماؤى وال اسرة السبيل
امامهم اال البقاء في دار املسنني .
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األهداف-:

•تقدمي الدعم املعنوي والنفسي للمسنني ورفع الروح املعنوية لهم .
•حث اجملتمع على املشاركة واالهتمام بفئة املسنني .
•كسب روح التعاون من جميع اجلهات االجتماعية .

األنشطة -:

•توزيع كيس الصائم على دور املسنني .
•توزيع ماليس العيد على املسنني .
•توزيع ( املاليات واكياس اخملدات ) .
•عمل يوم مفتوح ترفيهي في اول ايام العيد .

مبادرة فرحة عيد الفطر المبارك لجرحى العمليات
بمستشفى السالح الطبي
مقدمة-:
فرحة العيد هى عبارة عن مبادرة من ادارة تعزيز الصحة ملشاركة الفئات اخلاصة فرحتهم بعيد الفطر املبارك.

الهدف العام:

مشاركة جرحى العمليات مبستشفى السالح الطبي فرحة اول ايام عيد الفطر املبارك.

االهداف التفصيلية:

•رفع الروح املعنوية جلرحى العمليات.
•تسليط الضوء على هذه الفئة وتشجيع اجملتمع على االهتمام بها ومساندتها.

الفئة املستهدفة:

جرحى العمليات مبستشفى السالح الطبي.

آليات تنفيذ املبادرة:

•اعالن انطالق بدء املبادرة عبر جميع وسائل االعالم (اذاعة والتلفزيون والصحف.
•تخصيص رقم للتبرع للمبادرة ويفضل استخدام الرقم.
•دعم مادي ومعنوي للجرحى.

مقدمة :

مبادرة فرحة عيد الفطر ألطفال المايقوما

أعلنت وزارة الصحة والية اخلرطوم عن وجود ثالثة أطفال مجهولي األبوين يُلقون يوميا ً في الشوارع  ،بينما كشف
مجمع الفقه اإلسالمي عن تزايد أعداد اللقطاء في االونة االخيرة وهذا ادى الى تفاقم اعداد هؤالء االطفال بدور االيتام
وهم اكثر حوجة الى الدعم النفسي واملادي والرعاية.
يعد اطفال املايقوما من اكبر شرائح اجملتمع الهشه التي يتوجب على كل فرد ومجتمع االلتفات لها .

األهداف :

 /1تسليط الضوء على احتياجات االطفال.
 /2ادخال الفرحة والبهجه على قلوب االطفال في العيد .
 /3الوصول الى هدف تعزيز صحة اجملتمع من خالل التواصل مع املؤسسات العليا واجملتمع .
 /4حث اجملتمع على املبادره الكرمية ببذل االيادي لدعم هذه الفئة .

املستهدفني:
عدد

 450طفل بالدار .
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بأقالمهم

أوضاع و قضايا كبار السن الصحية
د .عزيزة سليمان على
استشارى الطب الباطنى القلب وطب الشيخوخة

الل وَال ت ُ ْ
ش ِركُوا بِهِ َش ْي ًئا
قال اهلل تعالى  ( :وَا ْع ُب ُدوا هَّ َ
ك أَال
ضى رَب ُّ َ
وَبِال َْوالِ َدي ْ ِن ِإ ْح َسانًا ) النساء وقال  ( :وَق َ َ
ت َ ْع ُب ُدوا ِإال ِإيَّا ُه وَبِال َْوالِ َدي ْ ِن ِإ ْح َسانًا ) اإلسراء
قد قرن اهلل سبحانه وتعالى عبادته باالحسان
بالوالدين وهذا اعظم تكرمي .....إن قضية كبار السن
هى قضية دينية قبل أن تكون قضية اجتماعية او
قضية فئة عمرية.

العالم يشهد ارتفاعا في توقع العمر وهذه الظاهره
تعتبر إجنازا رئيسيا من إجنازات البشرية .هذا التحول
الدميغرافي غير مسبوق وأنه بحلول عام  2050سيزداد
عدد األشخاص الذين تزيد أعمارهم على  60سنة من
 600مليون شخص إلى نحو بليوني شخص ،وبأنه يتوقع أن تتضاعف نسبة األشخاص الذين تزيد أعمارهم
على  60سنة من  10في املائة إلى  21في املائة..االن بالعالم شخص واحد مسن في كل عشرة اشخاص و في
عام  2050سيكون مسن واحد لكل خمسة اشخاص و في عام  2150سيكون مسن واحد كل ثالثة اشخاص.
وستكون هذه الزيادة األكبر واألسرع في البلدان النامية حيث يتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن أربع مرات
خالل فترة الـ  50سنة املقبلة.
بالسودان في  2012عدد الكبار مافوق  60عام بلغ  2.600مليون و ستمائة نسمة وسيصل هذا الرقم في
عام 2050الى  10مليون نسمة واالن نسبة هؤالء تشكل5 7.و في املائة وتصل في  2050االى 11في املائة .
عدد الذكور الى كل  100انثى  89في  2012و 77في  .2050توقع العمر عند الوالدة ذكور  60عام واالناث 64
هذا في االعوام  .2015-2010وجدير بالذكر أن هذا العدد املتزايد من كبارالسن على مدار  38سنة القادمة
يحتاج إلعادة النظر فيما يتعلق برعايتهم الصحية.
التغيير السكاني يجعلنا نعمل باألدوات اخملتلفة ملواجهة التحديات .البد من تعزيز اإلعتقاد في إمكانيات
الترويج لالرتقاء بفئة كبار السن في كل مناطق السودان .
تستمر الشيخوخه الى اكثر من ثلث حياة االنسان ومع ذلك فهى ال جتد االهتمام من قبل اجلهات املعنيه.
يختل االتزان احليوي ويفشل اجلسم في مواجهة التحديات البيئية اجلديدة وهكذا عند إصابة املسن بأي
عارض قد يكون ذلك سبب في املوت احملتوم  .نحن منوت حتى إن لم نصب بأمراض  ،منوت ألننا نصل إلي نهاية
أعمارنا ( لكل اجل كتاب )  .االهتمام بالصحة من خالل الوقاية والتعزيز الصحي قد يؤدى إلي زيادة سنوات
احلياة ولكنه ال يؤدى إلي زيادة ( اقصى العمر ) ذلك أن العمر األقصى يخضع لعوامل وراثية داخلية وقد قدر
العلماء العمر األقصى لإلنسان هو  110عام وهو أطول عمر بني الثدييات.
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تطور املرض عند املسنني هو ناجت من التغيرات الفيزيولوجية الناجمة عن العمر و اهمها :
متوت خاليا وتتجدد ,ينقص التمثيل الغذائي  ,تنقص كمية املاء في اجلسم وبالكبر تقل املقدرات العقلية
والبدنية  .في الكبر يحدث قصور في وظائف كل األعضاء وتنقص الكتلة ,األنسجة الرابطة لها دور كبير
في مظاهر الشيخوخة  .تقل نسبة االنزميات والهرمونات و الناقالت العصبية وتدفق الدم يقل في كل اجزاء
اجلسم ويحدث تغيير في كمية املعادن و الفيتامينات.
في دراسات لنا عن االوضاع الصحية عند املسنني قد تبني أن اكثر األمراض حدوثا عند املسنني السودانيني هي
أمراض اجلهاز احلركى والذي يشكل  %36من مجموع املسنني وهذه نسبة عالية في أوساط املسنني ثم أمراض
العيون ،وارتفاع ضغط الدم ويشكل  ، %20ثم السكري واجلهاز الهضمي و% 80من املسنني يعانون من امراض
مختلفة و  % 20ال يعانون من االمراض
األمراض النفسية تشكل نسبة عالية في أوساط املسنني بنسبة % 22وهذا بالتأكيد يؤثر على توافق املسنني
داخل اجملتمع واألسرة.حوالي  %57من املسنني املبحوثني يتلقون عالجهم باملؤسسات احلكومية وحوالي%22
باملؤسسات اخلاصة  %4يتلقون عالجهم في مؤسسات خيرية 64%.من املسنني املبحوثني ال يحصلون على
خدمات لعالج مشاكل الفم و األسنان و %45منهم ال يحس بضرورة الذهاب للعالج.
أن عدد األمراض عند املسنني في السودان يتزايد عن ما هي عند الشباب .الصورة اإلكلينيكيه للمشكالت
الصحية الشائعة عند املسنني تختلف كثيرا ً عن ماهي عند الشباب ومتوسطي العمر وفى وقتنا هذا اليتخيل
العلماء واألطباء في دول العالم أن يعمل طبيب األطفال دون أن يدرس خصائص وظائف األعضاء وخصائص
سريان املرض و بنفس القدر عالج املسنني .
خصائص االمراض عند كبار السن تتميز بعدم الكالسيكة ,تعدد االمراض,التأخير فى التشخيص
عدم إمكانية املريض لشراء احتياجاته العالجية باالضافة للمضاعفات اجلانبية لألدوية اخملتلفة .
تكثر االمراض التنكسية تزيد عند املسنني مثل تصلب الشرايني ( الدماغ _ القلب والشرايني الطرفية لالرجل
),مرض الزهامير ,هشاشة العظام و االمراض العظمية واملفصلية .
والسرطانات وذلك للتعرض الطويل للعوامل املسرطنة مثل االشعاع  ،االشعة الفوق البنفسجية والقصور
فى اجلهاز املناعى والتغيرات فى توازن الهورمونات و االعاقات املزمنة وايضا تكثر املشاكل الصحية الناجمة من
الفقر والعدم واملشاكل االجتماعية .
البد من ان توضع سياسات واستراتيجيات من شانها السيطره على التدهور الفزيولوجى والباثولوجى فى
هذه الفتره من حياة االنسان.بالسودان حتى االن التوجد ترتيبات ملواجهة احتياجات املسنني الصحية  .التوجد
اقسام باملستشفيات  ،التوجد وحدات لطب الشيخوخة حتى فى املستشفيات التعليمية  .فى الوقت احلاضر
نسبة عالية من املوارد اخملصصة للصحة تصرف لرعاية املستوى الثانى والثالث فلتغيير ذلك يجب احملافظة
على الصحة واالنتاجية بتامني احلصول على ألرعاية أألولية والتأهيل الصحى .
و مبا ان تكلفة الرعاية الصحية حتدى لكل اجملتمعات فى العالم النامى ذلك لالوضاع االقتصادية املتدنية ,
لذلك فالتعزيز الصحى يجب أن يكون الهدف االول فى الرعاية الصحية
املرضى املسنني ،والعمل على تأهيلهم ودراسة خصائص األمراض لديهم .و على الدولة أن تتبنى سياسات
الرعاية الصحية االولية بادماج البرامج اخلاصة للمسنني وإدخال خدمات النظام الصحى العام لكل السكان و
توفير اخلدمات الوقائية التعزيزية العالجية والتأهيلية .هناك ضرورة لتصميم نظام للتامني الصحي
على كل املسنني سواء أن كانوا اصحاب اعمال او من يعملون على حسابهم .هذا مطلب نروج له عسى ان
تسعى الدولة في حتقيقه.
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اليوم العالمي للتبغ
يعرف الدخان «التبغ « من خالل ناحينت حيوية وطبية وهذا بيان بكل ناحية

أوال /:من الناحية الحيوية

هو نبات من الفصيلة الباذجنانية ذو ساق اسطواني قامت وأوراقه بيضاوية لزجة كبيرة احلجم
وله رائحة كريهة مخدرة وهو يتركب من عدة مواد منها ( النيكوتني البريدين – البوتاس –
النيكوتيانني –الكولليدين –األيدروجني –وأول أكيد الكربون –وحامض البروسيك ) وكلها سموم
خطرة

ثانيا :من الناحية الطبية

مركب كيميائي يحتوي على مواد بيولوجية
وكيميائية تضر بجسم اإلنسان

ما هي مخاطر التدخين؟

يؤدي التدخني إلى اإلصابة بالعديد من األمراض واألزمات الصحية كالسكتة القلبية واجللطة
الدماغية وأمراض اجلهاز التنفسي والسرطان (سرطان الرئة بشكل خاص) باإلضافة إلى مشاكل
صحية أخرى وبالتالي الوفاة املبكرة .وباإلضافة لذلك فإن األعراض التي تنتج عن اإلصابة بأحد
األمراض الناجتة عن التدخني تؤدي إلى زيادة الضغط العصبي والنفسي وبالتالي تؤثر سلبا ً على
نوعية احلياة منذ س ًّن مبكرة وال يقتصر األمر على الصحة فإن التدخني يؤثر أيضا ً على مظهر
جلدك مما يجعلك تبدو أكبر من عمرك احلقيقي .وأيضا ً يؤثر على حاسة تذوق الطعام وقد يؤدي
للعجز اجلنسي عند الرجال .وحتى لو كنت غير مهتم بصحتك وعافيتك  ،فيجب العلم بأن
التدخني يُعرض من َحولك للتدخني الالإرادي/السلبي.
التدخني الالإرادي/السلبي هو عبارة عن استنشاق دخان التبغ من املدخنني .إذا قررت مواصلة
التدخني فإنك تعرض أفراد عائلتك وأصدقائك لإلصابة بانواع متعددة من السرطانات باإلضافة
ألمراض القلب والرئة .ويؤثر التدخني أيضا ً على األطفال ويعرضهم بشكل أكبر لإلصابة باألمراض
مثل تشمع األذن والربو .واجلدير بالذكر هنا أن أطفال املدخنني هم اكثر عرضة بـ  3مرات عن
أطفال غير املدخنني إلدمان التدخني في املستقبل.

أهي مقولة صحيحة بأن تدخين الشيشة أخف من تدخين
السجائر؟
إن تدخني الشيشة يشكل خطرا ً كبيرا ً على الصحة اخلاصة بك متاما ً كما تفعل السجائر
؛تصفية الدخان من خالل املاء ال يجعلها أكثر صحية ،حيث اثبتت الدراسات احلديثة بإن تدخني
الشيشة يعادل ما ال يقل عن  40سيجارة ،جميع أنواع التدخني ،سواء كان ذلك تدخني السيجار
أو السجائر أو املداوخ أو الشيشة هيه مضرة بالصحة.

ما هي أضرار الدوخة أو المدواخ؟
الدوخة (معناها ال ّدوار)هي عبارةعن مزيج من التبغ الذي يدخن في أنبوب يسمى «املدواخ»،تعد
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ظاهرة منتشرة بني بعض الشباب في اآلونة األخيرة غير معروفة املصدر ،واألعتقاد السائد بأنها أقل ضرارا ً
من السجائر يعد خطأ ً فادحاً،حيث أثبتت األبحاث الصادرة مؤخرا ً أن تدخني املدواخ يحتوي على نسبة
نيكوتني عالية تصل إلى خمسة أضعاف ما حتتوية السجائر العادية.

هل السيجارة اإللكترونية أمنة؟
حذر خبراء الصحة العامة من مخاطر صحيةعدة قد تنجم عن استهالك السجائر اإللكترونية وال تعتبر
وسيلة للتوقف عن التدخني.

هل يسبب التدخين اإلدمان ؟
إن مادة النيكوتني املوجودة في التبغ هي املسؤولة عن إدمان التدخني،ألنه يسبب تغييرات في الدماغ مما
يجعل الناس يرغبون بإستخدامه أكثر فأكثر ،بإإلضافة إلى ذلك فإن اإلدمان على أي نوع من املواد اخملدرة
يسبب أعراض انسحاب غير محببة .من أهم األسباب التي تصعب عملية اإلقالع عن التدخني هي األعراض
الغير محببة التي تنتج عن تناقص املادة التي أدمن الشخص عليها في اجلسم مقابل املشاعر السعيدة
التي يخلقها وجود املادة اخملدرة لفترة .اخلصائص التي حتدد إدمان التبغ مماثلة لتلك التي حتدد اإلدمان على
اخملدرات مثل الهيروين والكوكايني .ولكن مع التعليمات الصحيحة ميكنك اإلقالع !

ماهي أعراض انسحاب النيكوتين؟
سهوله االستثاره والعصبيه/نفاذ الصبر/العدائية/القلق /الشعور باإلحباط /صعوبة التركيز/األرق/
انخفاض معدل ضربات القلب/زيادة الشهية أو اكتساب الوزن .

فوائد اإلقالع عن التدخين
التوقف عن التدخني ليس أمرا ً سهال ً ولكن عند مالحظة التحسن اجلذري حلياتك وصحتك بعد التوقف عن
التدخني  ،ستعمل على مساعدة من حولك ايضا ً في اإلقالع عن التدخني.
•بالتوقف عن التدخني سوف تقلل مخاطر اإلصابة باألمراض والعجز أو الوفاة الناجتة عن السرطان
أو أمراض القلب والرئة أو أمراض األوعية الدموية الطرفية التي قد تؤدي على سبيل املثال إلى بتر
األعضاء.
•حماية صحة من حولك بعدم تعريضهم للتدخني الالإرادي.
•حتسني مستوى اخلصوبة لديك وبالتالي حمل آمن واطفال أصحاء.
•حتسني التنفس واللياقة بشكل عام.
•التمتع مبذاق الطعام بشكل افضل.
•حتسني مظهر اجللد بشكل واضح.
•لن تكون رائحتك منفرة
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•مظهر جلدك وأسنانك سوف يتحسن.
•سيصبح منزلك أكثر انتعاشا ً ونقا ًء حيث أنك ستتخلص من التصاق رائحة التبغ بأثاث وجدران منزلك.
ستقلل خطر احلرائق في منزلك

هل باإلمكان الحصول على مساعدة التوقف عن التدخين ؟
بإمكان طبيبك أن ينصحك بعدد من االستراتيجيات التي متكنك من اإلقالع عن التدخني ،وذلك من خالل زيارتك
إلحدى عيادات اإلقالع عن التدخني التالية:

مركز مستشفى الشعب التعليمى
مت إنشاء املركز حسب توصيات اللجمه الفنيه ملكافحة التبغ بوالية اخلرطوم برئاسة السفير صالح االزهرى
والتى كونها بروفسر مأمون حميدة وزير الصحه بوالية اخلرطزم ومت اختيار مستشفى الشعب ملوقعها وحتصصه
فى امراض الصدر
يتكون املركز من استشاريني وطبيب امراض صدر ومرشدين نفسيني واعضاء جلنة مكافحة التبغ

اهداف المركز :
•مساعدة املدخنني على االقالع عن التدخني
•التوعيه واالرشاد عن مخاطر التدخني
•تعريف املواطنني بخدمات املركز واملساعده فى االقالع
•تزويد املدخنني بطرق واساليب داعمه لالقالع
•تكوين فريق من املتطوعني الذين أقلعوا عن التدخني لدعم جهود املركز
•اخلدمات التى يوفرها املركز:
•/1مقابلة موظف االستقبال الخذ البيانات الشخصية
• /2الكشف عن احلاله الصحيه للمدخن وعالقة تدخينه بصحته العامه
• /3التحويل للطبيب اخملتص بأمراض الصدر
•خطة االقالع عن تعاطى التبغ:
•حتديد مواعيد لالقالع من اول جلسه
خطة ما بعد االقالع:
 /1املتابعه
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متى سأتمكن من اإلحساس بفوائد التوقف عن التدخين؟
بعد...

الفوائد الصحية...

 20دقيقه

ضغط الدم ومعدل النبض  ،ودرجة حرارة اليدين والقدمني تعود إلى وضعها

 24ساعة

يبلغ القلق أعلى درجاته ولكن خالل اسبوعني تعود إلى حالتك النفسية

 48ساعة

الغضب واإلنزعاج نتيجة التوقف عن التدخني يصل إلى أعلى درجاته

 72ساعة

التنفس يصبح سهال ً وتزيد مستويات الطاقة لديك

شهر

يتحسن مظهر البشرة بسبب حتسن الدورة الدمويه

 9-3شهور

تتحسن مشاكل التنفس من سعال وصفير وتزداد كفاءة الرئة بنسبه %10

 1سنة

إحتماالت اإلصابه بالسكتة القلبية تقل إلى النصف مقارن ًة بشخص

 10سنوات

إحتماالت اإلصابة بسرطان الرئه تقل إلى النصف مقارن ًة بشخص مدخن

 15سنوات

إحتماالت اإلصابه بسكتة قلبية تقل إلى مستوى الشخص السليم الذي لم
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هل قررت التوقف عن التدخين؟
كل التهاني التخاذكم قرار اإلقالع عن التدخني ،ومهما كانت درجة اإلدمان ،ميكنكم بالتأكيد التوقف عن
التدخني.
هذا القسم يقدم نصائح لكم حول كيفية اإلقالع عن التدخني ،حيث جنح الكثير من األشخاص في التوقف
عن التدخني ،وبعضهم يجد أنه من املفيد استخدام أدوية ملساعدتهم على ذلك .وميكن استشارة الطبيب
حول األدوية إذا كنتم بحاجة للمساعدة في اإلقالع عن التدخني

عندما تكون على استعداد لإلقالع ،تذكر:
1.1من املرجح أنك مدمن على النيكوتني ،وبالتالي فإن التخلص من اإلدمان على النيكوتني سيستغرق وقتا ً
طويالً .وينجح العديد من األشخاص في القيام بذلك كل يوم.
2.2قد يستغرق األمر أكثر من محاولة لإلقالع نهائياً ،والشيء املهم هو عدم االستسالم .
3.3قد يلجأ الشخص إلى التدخني عند الشعور بالتوتر أو امللل أو الغضب ،لذلك عليك أن تبتعد عن هذه
الظروف ،وتذكر أن الضغط سيمر من دون احلاجة إلى سيجارة
4.4حاول االبتعاد عن أي مواقف اجتماعية يتواجد فيها أشخاص مدخنون ألن ذلك قد يضعف قرارك باإلقالع
عن التدخني.

بعض النصائح التي قد تساعدك في اإلقالع عن التدخين:
1.1حدد موعدا ً لإلقالع عن التدخني وتوقف متاماً( .يفضل بعض األشخاص فكرة تخفيض عدد السجائر
تدريجياً .ومع ذلك ،فقد أثبتت البحوث أنه إذا كنت تدخن سجائر أقل من املعتاد ،فمن احملتمل أنك تدخن
جزءا ً أكبر من السيجارة ،وبالتالي فإن مستويات النيكوتني ستبقى نفسها تقريباً ،لذلك من األفضل
التوقف مرة واحدة وإلى األبد بدءا ً من موعد محدد).
2.2أخبر اجلميع بأنك ستقلع عن التدخني ،ففي كثير من األحيان يساهم األهل واألصدقاء في تقدمي الدعم.
3.3تخلص من منافض السجائر والوالعات وكافة علب السجائر.
4.4كن مستعدا لبعض أعراض اإلقالع عن التدخني .عندما تتوقف عن التدخني ،من احملتمل أن تعاني أعراضا ً
مثل :الشعور باملرض ،والصداع ،والقلق ،وسرعة االنفعال ،واحلنني إلى السيجارة ،وتنامي شعور رهيب في
داخلك .حتدث هذه األعراض بسبب نقص النيكوتني الذي اعتاد جسمك عليه .وغالبا ً ما تصل إلى ذروتها
بعد  24-12ساعة من التوقف ،ومن ثم تبدأ باالنخفاض تدريجيا ً على مدى  4-2أسابيع.
5.5جتنب احلاالت التي قد ترغب فيها بالتدخني ،وحاول تغيير نشاطاتك الروتينية اليومية خالل األسابيع
القليلة األولى.
6.6تعامل مع األمر في كل يوم على حدة .ورقّم األيام التي تنهيها بدون تدخني على روزنامة خاصة .وانظر إليها
عندما تشعر بإغراء السيجارة ،وقل لنفسك أنك ال تريد أن تبدأ من جديد.
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7.7كن إيجابياً :أخبر اجلميع بأنك ال تدخن .حتى رائحة جسمك ستغدو أفضل .بعد أسابيع قليلة يجب أن
تشعر بشعور أفضل ،وستتمكن من تذوق الطعام بشكل أفضل ،كما ستتراجع حاالت السعال .وستوفر
املزيد من املال.
8.8الطعام :يشعر بعض الناس بالقلق من زيادة الوزن عند اإلقالع عن التدخني حيث قد تتحسن الشهية .كن
على استعداد لزيادة الشهية ،وحاول االبتعاد عن تناول األطعمة الدسمة أو السكرية والوجبات اخلفيفة.
وميكن االعتماد على علكة خالية من السكر والفواكه بدال ً من ذلك.
9.9ال تيأس إذا فشلت ودخنت سيجارة .فليس عليك أن تعود للتدخني مرة أخرى .وأبحث عن األسباب التي
جعلت التوقف عن التدخني صعبا ً في ذلك الوقت بالذات ،وحاول مرة أخرى .في املتوسط ،يقوم األشخاص
الذين ينجحون في التوقف عن التدخني نهائيا ً بثالث إلى أربع محاوالت.
1010هناك أدوية مختلفة قد تساعدك في اإلقالع عن التدخني .وتشمل هذه األدوية بدائل النيكوتني والتي
تأتي على شكل علكة ،ورذاذ أنفي ،ولصقات ،وحبوب ،وأقراص مص ،وأدوات استنشاق .ميكنك شراء بدائل
النيكوتني بدون وصفة طبية .وهناك أدوية أخرى ميكن أن تساعدك في اإلقالع عن التدخني مثل بوبروبيون
(االسم التجاري زيبان) وفارينيكلني (االسم التجاري تشامبكس) ،ولكن هذه األدوية بحاجة إلى وصفة
طبية ،ويجب أن تؤخذ بعد استشارة الطبيب.
1111يوجد الكثير من العيادات املتخصصة باملساعدة في اإلقالع عن التدخني ،وهي تتزايد باستمرار ،كما ميكن
احلصول على االستشارة من الصيادلة ملساعدتك على التوقف.

هل تعلم؟
1.1ان املدخن املنتظم يفقد خمس دقائق من عمره مقابل كل سيجاره يدخنها
2.2ان دراسة  34440مدخنا ملدة  20سنه بينت ان  10072مدخنا توفوا خالل هذه املده
3.3ان معدل وفيات املدخنني ضعف معدل وفيات غير املدخنني
4.4ان حجم ضحايا التدخني بلغ  3،5مليون إنسان حسب آخر إحصاءات منظمة الصحه العامليه
5.5ان حجم جتارة التبغ يبلغ  266مليار دوالر في العام
6.6ان ميزانية الدعايه للتدخني تبلغ  2,6مليار دوالر في العام
7.7ان في الكويت توجد عياده متخصصه لإلقالع عن التدخني حتمل اسم ( ال للتدخني )
8.8ان  85%من حاالت سرطان الرئه حتدث بني املدخنني
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التدخني هو السبب الرئيسي للكثير من األمراض و أحيانا يؤدي إلي املوت وكثير من هذه األمراض لها عالقة
بأمراض القلب
والسبب هو :إن التبغ يحتوي علي ( )000 ,4مادة ,و معظم هذه املواد تضر بالصحة العامة للفرد وأخطر
ثالث عناصر في التبغ هي (النيكوتني ,القطران ,وأول أكسيدالكربون)
النيكوتني هو العنصر األساسي املسبب إلدمان التبغ حيث انه يحفز علي إفراز االبنفيرين واألدرينالني في
دم املدخن وبذلك يجعل القلب يعمل بصوره اقوي

وتتعدد طرق استخدام عملية التدخين إلى عدة أشكال وهي
•طريقة السيجارة أو السجائر
•طريقة الغليون أو البايت» التمباك»
•طريقة النرجيلة ( الشيشة) أو املعسل
•طريقة املضغ (علكة حتتوي على النيكوتني)
•طريقة السعوط أي يضع املدخن على يده أو شيء أخري ويقوم باالستنشاق
•طريقة الشمة( مخلوط من الرماد مع التبغ
التبغ هو إسم مشتق من اسم مقاطعة فى املكسيك (توباكو)وهو اسم االنبوب الذى كان يستعمله
الهنود احلمر الستنشاق التبغ اثناء طقوسهم الدينيه والعالجيه

انواع التبغ
 /1السجائر
 /2الشيشة
/3التمباك

مكونات التبغ:
يحتوى على 4000الى  6000مادة كيميائيه سامه وعلى حوالى  43مادة تسبب السرطان كالنيكوتني واول
اكسيد الكربون واالمونيا

الوضع العالمى
ميوت شخص واحد كل  6ثوانى وحوالى  4ماليني شخص سنويا بسبب مضاعفات تتعلق بالتبغ
الوضع فى السودان :
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اوضح املسح العاملى للشباب ملدارس االساس والثانوى بوالية اخلرطوم ان نسبة متعاطى التبغ وسط الذكور %29
واالناث %13

اسباب ازدياد استهالك التبغ فى السودان
•خفض تكلفته وامكانية بيعه باحلبه
•ظاهرة إقبال النساء والفتيات على التدخني كمزهر إجتماعى
•قلة الوعى مبدى اضراره الصحيه

لماذا نتعاطى التبغ:
•تدخني الوالدين كالهما او احدهما واملعلمني يدفع الصغار للتقليد
•مرافقة املتعاطني للتبغ
•تساهل الوالدين
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اليوم العالمي للممرض

الميكن ان تكتمل اخلدمات الطبية بدون التمريض الن اخلدمات ا لتمريضية حتتاج الي مهارات شاقة وسليمة وصحيحة
لسالمة ومساعدة املرضي ويهدف اليوم العاملي للممرض و الذى يصادف الثانى عشر من مايو فى كل عام الي تزويد
املمرضني باملعرفة الالزمة وتنمية مهارتهم املهنية وكذلك حتسني صورة التمريض في اجملتمع وابراز دور املمرضني في
اخلدمات التمريضية اآلمنة .و احتفل اجمللس الدولي للممرضات بهذا اليوم منذ عام 1965م واليوم العاملي للتمريض ماهو
اال شهادة شكر وتقدير بسيطة من العامل الي التمريض نظير مايقدمة من جهد وسهر واهتمام وعناية باملرضي  ,كثيرا
من املهن تفتقد وقوف العالم باكملة لالحتفال بها اذن فليفتخر التمريض مبيزة جميلة وهي وقوف العالم احتراما وتقديرا
لهذه املهنة العظيمة .
الن املمرض يعتبر عضوا رئيسا في الفريق الصحي وال يستطيع اغفال قيمته وفعالية دورة في اجناح مهمة الطبيب
وذلك النه الركيزة التي يعتمد عليها في استمرارية العناية باملريض  ،ولقد اثبتت الدراسات ان مايقدمة التمريض من
رعاية للمريض اثناء مرضه ومن خدمات وقائية للفرد في حالة الصحة يساوي ( )80من اجمالي الرعياة الصحية املقدمة
للفرد كما يؤدي دورا فعاال في الرقي باملستوي الصحي جلميع افراد اجملتمع لكونه العامل االكثر حسما جلودة ا لعناية
املقدمة ونوعيتها ولكونه يتحكم في معظم موارد اجلهاز الصحي وهو الفئة املتوفرة طوال الوقت وعلي مدار الساعة
والتمريض فريق يعمل ويسعي نحو حتقيق هدف الرعاية الصحية الكاملة للفرد وماتنص عليه اخالقيات ممارسة املهنة .
ان اهم مامييز هذه املهنة عن غيرها من املهن هو تفاعل واستجابة حلالة الفرد الصحية بكل شمولية ومن جميع النواحي
اجلسمية والنفسية واالجتماعية  .وال يقتصر دور التمريض علي العناية باملريض بل يشمل جميع املستويات الصحية
ابتدا ًء من الرعاية والوقاية التـي هي جزء مهم من عمله .
ونظرا ايضا للتوسع الكبير في مجال اخلدمات الصحية فقد اتسع دور التمريض كثيرا من مجرد الرعياة التمريضية
املباشرة للمرضي الي الدور القيادي واالشرافي ودور املعلم والباحث واملتخصص في مجاالت تتطلب مهارت خاصة مثل
التمريض ومتريض مرضي القلب وغسيل الكلي ورعاية االمراض املستعصية واملزمنة والنفسية والتأهلية والعمليات
والرعاية املنزلية كما ان له دورا في الرعاية املستمرة في دور املسنيني واملعاقيني عقليا وجسديا .
ويأتى احتفال اليوم العاملى حتت شعار «قوة التغير» وهو محور اليوم العاملي للتمريض  ،اذ يعكس اهتمام التمريض
بقضية تغير مهاهيم واهداف مهنة التمريض .
واخيرا شكرا ملالئكة الرحمة في االرض وكيان التمريض ألف شكر .
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الصحة العالمية تتجه لسحب اللقاح الفموي لشلل
األطفال في 2016
كشفت وزارة الصحة االحتادية عن إدخال لقاح جديد لتطعيم األطفال ضد الشلل ،في وقت حددت فيه منظمة الصحة
خال من شلل األطفال.
العاملية العام 2018م موعدا ً إلعالن العالم ٍ
وأكدت الوزارة توفير اللقاح اجلديد ضمن التطعيمات باملراكز الصحية في األول من يونيو املقبل ،وذلك ملطلوبات الصحة
العاملية الستئصال الفيروس.
وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بالوزارة مصعب برير في امللتقى الدوري للصحة لتحقيق احملددات االجتماعية أمس إن الصحة
العاملية قررت إدخال احلقن العضلي للشلل جلهة استئصال بؤر الفيروس في كل من نيجيريا وأفغانستان وباكستان،
توطئة للخطوة األخيرة الستئصال املرض من العالم.
وأشار برير إلى خلو السودان من الشلل منذ ( )6سنوات عدا بعض احلاالت الوافدة.
وقالت مسؤول التحصني بوزارة الصحة ستنا أحمد السيد إنه سيتم سحب اللقاح الفموي في العام 2016م واستبداله
باحلقن العضلي باستهداف األطفال دون العام في األسبوع الواحد بجرعة متزامنة مع التحصني اخلماسي كخطوة أولى
لبداية النهاية لالستئصال.

الصحة االتحادية تحذر من خطورة استخدام التبغ
وتدعو لالبتعاد عن األثار السالبة
حذرت وزارة الصحة االحتادية من خطورة استخدام التبغ واالبتعاد عن األثار السالبة ودعت هيئة الشون الدينية واألوقاف
والدعاة واألئمة اللتحاق بحملة التوعية اجملتمعية من أجل املكافحة مقرة بوجود تزايد الظاهرة وسط الطالب والطالبات
وطالبت بضرورة التنسيق مع كافة القطاعات اخملتلفة حملاربتها مؤكدة دور اجملموعات الفنية لتوصيل الرسالة بطريقة
مؤثرة .
وكشفت منظمة الصحه العاملية أن الدراسات أثبتت أن  %40من املدخنني ممن فئة الشباب وأعلنت عن تزايد ظاهرة
استخدم التبغ وسط الفتيات( ظاهرة الشيشة) التي وصفتها باجلديدة .
وأكدت دكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العاملية في االحتفال باليوم العاملي ملكافحة التبغ بالساحة اخلضراء
معاناة املنظمة من سرعة وتيرة استخدام التبغ وسط الشباب أكثر من الكبار وقالت إن العالم يبدع في مجال التكنولوجيا
ونحن نبدع في إنشاء مواقع ومقاهي الشيشة وشددت على ضرورة حماية الشباب بتنفيذ القانون واالتفاقيات الدولية
التي صادق عليها السودان بهدف محاربة االجتار غير املشروع للتبغ بني دول العالم .
وكشفت عن شبكة تعمل على تهريب التبغ املغشوش وأكدت أن التبغ املسبب الرئيسي ألربعة أمراض قاتلة من ضمنها
السرطان وطالبت نعيمة بضرورة احملافظة على صحة الشباب من خالل حملة مكافحة التبغ وحذرت من اآلثار السالبة
للتدخني السلبي وقالت الصحة ليس العالج بل احملافظة على احلقوق ..
واكد د .عصام محمد عبد اهلل وكيل وزارة الصحة أهمية التثقيف والتوعية مبخاطر التبغ الصحية مؤكدا» حرص وزارته
علي مكافحة التبغ بالتركيز علي الطالب والشباب بالتنسيق مع وزارة التعليم العام والعالي ووزارة الشباب والرياضة
واالرشاد واالوقاف
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رسالة تثقيفية
1.1النوم لفترات قليلة يؤثر علي صحتك وعلي قدرتك علي التركيز  ،ويجب علي البالغني احلصول علي قسط
من النوم ليال يعادل  8-7ساعات يوميا .
2.2اجعل النوم من األولويات في حياتك  ،وحدد مواعيد ثابتة ومنتظمة للنوم  ،وتخلص من كل وسائل
التكنولوجيا التي قد تلهيك عن النوم  ،أو تؤثر علي قدرتك علي النوم  ،كالهواتف احملمولة  ،وأجهزة
احلاسبه  ،والتلفزيون .
3.3يجب استبدال فرشاة االسنان اخلاصة بك كل ثالثة أو اربعة شهور  .للوقاية من اجلراثيم ويجب تغيير
فرشاة االسنان عند حدوث أي مشكلة في االسنان أو الفم .
4 .4تجنب اإلصابة بانزالق غضروفي والذي يمكن أن يكون سببه .
•اجللوس بطريقة خاطئة ملدة طويلة أمام الكمبيوتر أو في العمل
•رفع األوزان الثقيلة بشكل مفاجئ .
•زيادة الوزن بشكل كبير وفي فترة قصيرة
•األعمال املنزلية التي تؤدي الي اجهاد في منطقة اسفل الظهر
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التغذية الصحية
إن قواعد التغذية الصحية في شهر رمضان ال تختلف عنها في أي شهر آخر وهي:
•تناول مجموعة متنوعة من األطعمة .
•تناول الكمية من الطعام التي يحتاجها اجلسم فقط ،أي عدم اإلسراف في تناول الطعام.
•احلرص على تناول الكثير من منتجات احلبوب واخلضروات والفاكهة.
•التخفيف من تناول األطعمة الغنية بالدهون والكوليسترول.
•احلد من تناول احللويات واألطعمة السكرية.

بعض النصائح للتغذية الصحية خالل شهر رمضان
(السحور).
• يجب تناول الطعام ببطء لتجنب عسر الهضم ،وخصوصا في وجبة اإلفطار قبل الفجر ّ
• تناول الطعام الغني باأللياف.
• جتنّب تناول األطعمة الدسمة واملقلية.
• شرب الكثير من املاء في وجبة السحور ،وكذلك خالل الفترة بني اإلفطار وموعد النوم.
• عدم تناول املنبهات في وجبة السحور ،ألنها ُم ِدرَّة للبول وبالتالي ميكن أن تسبب فقدان األمالح املعدنية واملاء الذي
يحتاجه اجلسم طوال اليوم.
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