
ندوات الصحة النسائیة
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النظافة والتغذیة

بمشاركتكم في ندوات الصحة النسائیة،

یمكنكم الحصول على معلومات حول: 

   الجھاز التناسلي

- ما ینبغي االنتباه إلیھ في فترة الحمل والوالدة وفترة 

ما بعد الوالدة.

- مالحظات مھمة بخصوص النظافة والتغذیة

- أمراض الجھاز التناسلي

- وسائل منع الحمل

- التربیة الجنسیة لألطفال والبالغین.

الندوات

- الجھاز التناسلي لدى اإلناث والذكور

- النظافة والتغذیة

- األمومة اآلمنة

- وسائل منع الحمل

- مشكالت الصحة النسائیة

- التربیة الجنسیة لألطفال والبالغین.

شاركوا في ندوات الصحة النسائیة من 

أجل حیاة أكثر معرفة وصحة وأماناً.

من أجل حمایة صحتنا وتحسینھا، ورفع سویة حیاتنا،

یجب تحقیق نظافة جسدنا والبیئة التي نعیش فیھا؛ ویجب الحصول 

على ما یحتاجھ الجسد من غذاء، بالكمیات الكافیة، والوقت المناسب.

النظافة والتغذیة

Broşürlerin Arapça çevirileri Mercy Corps desteği ile yapılmıştır.
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النظافة

النظافة ھي إزالة الوسخ الظاھر على السطوح  األشیاء الذي نستخدمھا في 

البیت والوسط الداخلي. والتعقیم ھو مجموع اإلجراءات التي نقوم بھا لحمایة

الوسط الصحي وتنقیتھ من جمیع أنواع العوامل المسببة للمرض.

یجب القیام بالتنظیف على مرحلتین:

     تنظیف النفایات واألوساخ المرئیة

     إزالة الجراثیم غیر المرئیة.

للحصول على التعقیم:

     یجب استخدام األدوات والمنظفات المناسبة للھدف

     یجب التفریق بین أدوات التنظیف وفقا للھدف من استخدامھاً

     یجب تنظیف أدوات التنظیف أیضا، من حین إلى آخر.ً

من المھم أن تكون وسائل وأدوات التنظیف غیر ضارة بالصحة والطبیعة.

°

°

°

°
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النظافة الشخصیة

یمكن للنظافة الشخصیة أن تحمینا كثیر من المشكالت الصحیة كاإلسھال وأمراض 

الحساسیة واألمراض الجلدیة المعدیة واألمراض التي یتسبب بھا البرد.

ألن الكثیر من  كائنات الحیة الدقیقة المسببة لألمراض، تتسلل بسھولة إلى 

جسم الشخص الذي ال یعتني بنظافتھ، وتنتقل بالعدوى إلى أشخاص آخرین.

النظافة الشخصیة تجعل اإلنسان یشعر بالراحة والصحة الجیدة.

ما ینبغي االنتباه إلیھ في النظافة الشخصیة:

     یجب االمتناع عن االستخدام المشترك ألدوات النظافة

     الشخصیة كفرشاة األسنان ومقص األظافر وشفرة الحالقة

     ومنشفة الحمام واسفنجة الحمام، فھي أدوات خاصة بالشخص.

     یجب االستحمام مرتین في األسبوع على األقل.

     یجب تبدیل المالبس الداخلیة والثیاب، بعد كل حمام.

     في الشروط التي یتعذر فیھا االستحمام، یجب تنظیف 

     تحت اإلبطین بالماء والصابون.

     في فترة الدورة الطمثیة یجب االستحمام كل یوم بالماء 

     الدافئ وفي وضعیة الوقوف.

     یجب غسل الشعر العادي مرتین على األقل كل أسبوع،

     أما الشعر الزیتي فیجب غسلھ بتواتر أكثر.

     یجب غسل الوجھ، بنوع مناسب من الصابون، كل صباح وقبل النوم.

مع فرك ظاھر       یجب غسل الیدین بكثرة، بالماء والصابون، تحت المیاه الجاریة،

     الیدین وباطنھما وما بین األصابع والزندین، ثم تصفیتھما من الماء وتجفیفھما بمنشفة.

°
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النظافة والتغذیة
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یجب غسل القدمین وتبدیل الجوارب كل یوم.

یجب قص أظافر الیدین على شكل ھالل، وأظافر

القدمین بخط مستقیم، ثم غسلھا جیدا بالماء والصابون.ً

یجب غسل الیدین جیدا بالماء والصابون،ً

قبل استخدام دورة المیاه وبعده.

یجب عدم استخدام الیدین مباشرة،ً

في نظافة ما بعد التبرز، بل التطھر

بواسطة ورق التوالیت من األمام إلى الخلف،

ثم التجفیف بورق التوالیت أیضاً.

ِإذا كنت تستخدمین الفوطة، في فترة الدورة الطمثیة،

ِعلیك تبدیلھا مرة كل ٣-٤ ساعات؛

وإذا كنت تستخدمین القماش،

علیك تبدیلھا كل ساعتین.

حتى لو كانت كمیة دم الحیض قلیلة،

یجب عدم إطالة فترة تبدیل الفوطة أو القماش.

یجب تنظیف األسنان بالفرشاة مرتین في الیوم.

یجب عدم إقحام أي شيء داخل األذنین،

ویكون تنظیفھما بالمنادیل الورقیة

ویجب الحفاظ على جفافھما.

°

°

°
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نظافة البیت

   یجب تنظیف األوساخ المرئیة أوال، ثم استكمال التنظیف على مراحل وفقا لترتیب مناسب.ًً

   یجب استخدام الماء الساخن إن أمكن، لكي یكون التنظیف أكثر فعالیة.

   بدال من مواد التنظیف التي تحتوي على مواد سامة، یستحسن استخدام الصابون ً

   البلدي أو الصابون الصلب أو مسحوق الصابون أو صودا الغسیل أو الخل 

   أو اللیمون أو الكربونات وغیرھا من مواد التنظیف الطبیعیة واالقتصادیة.

   یجب االنتباه، أثناء التنظیف، إلى عدم نشر الوسخ إلى مساحات نظیفة،

   وإلى كون أدوات التنظیف أكثر نظافة من السطوح التي نقوم بتنظیفھا.

   یجب استخدام قماش وفراشي واسفنجات مختلفة في 

   تنظیف أجزاء البیت التي تستخدم ألغراض مختلفة.

   السطوح التي تم تنظیفھا، یجب أن تترك جافة.

   یجب خلع األحذیة عند الدخول إلى البیت، وعدم المشي على أرض البیت باألحذیة.

   یجب القیام بتھویة جمیع غرف البیت كل صباح لمدة ١٠-١٥ دقیقة.

   یجب زیادة وتیرة التھویة في األماكن الرطبة العفنة، والحفاظ على جفافھا،

   وغسل األغراض المتعفنة جیدا ثم تجفیفھا.ً

   یجب القیام بالتنظیف العام للمنزل مرة في األسبوع على األقل.

   یجب عدم إھمال نظافة األماكن التي تلمسھا أیٍد كثیرة،

   كمقابض األبواب ودرابزین الدرج وغیرھا.

   یجب إزالة المواد الغذائیة التي تتساقط على األرض، وتنظیف األرض فوراً.

   یجب تجمیع القمامة في أكیاس بالستیكیة مانعة للتسرب،

   والحرص على عدم وجود سلة قمامة مفتوحة في المطبخ.

   یجب تنظیف المرحاض أوال بالماء والفرشاة؛ ثم تصفیتھ من الماء،ً

   ثم تنظیفھ بسائل غسیل مع فرشاة، وتركھ بضع دقائق،

   ثم غسلھ بالماء مرة أخرى.
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واألقمشة القمامة وسلة الشحاطات فصل        یجب

للمرحاض المستخدمة واالسفنجات     والفراشي

أماكن في استخدامھا وعدم      والحمام،

الغسیل بسائل آخر إلى حین من تنظیفھا ویجب البیت من .أخرى         .   

ممزوج بماء والحمام المرحاض أبواب مقابض مسح          یجب

تجفیفھا ثم غسیل، .بسائل    

والحمام، المرحاض تنظیف أثناء قفازات، ارتداء         یجب

أخرى أماكن في القفازات ھذه استخدام .وعدم       

والحمام، المرحاض تنظیف إتمام       بعد

والصابونً بالماء جیدا الیدین غسل .یجب      

واالسفنجات والمماسح األقمشة ترك عدم        یجب

مبللة، التنظیف عملیات في استخدمت       التي

فوراً وتجفیفھا غسلھا .یجب    

ِّھرا، بل ھو مضاد جراثیم، ً إن سائل الغسیل لیس مط
ال یصح استخدامھ خارج المرحاض والحمام.

  استخدام سائل الغسیل

إن استخدام سائل الغسیل –الذي ھو مادة كیمیائیة سامة- في 
تنظیف األرض أو المطبخ أو في الجلي، ینطوي على 

خطر كبیر جدا. یجب تجنب التنفس في مكان مغلق یحتوي ً
ً على سائل الغسیل. فھو یطلق غازا ساما، وسوف تھیج الجھاز التنفس. ً

واإلصابة بتسمم. لذلك یجب عدم خلطھ مع منظفات أخرى، 
وارتداء قفازات بالستیكیة وكمامات لألنف والفم عند استخدامھ. 

یجب شطف السطوح التي تم تنظیفھا بسائل الغسیل بكثیر من الماء، 
وتھویة المكان حتماً.
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وسائل التنظیف الطبیعیة
تحتوي المنظفات ومضادات الجراثیم المستخدمة في تنظیف البیت، مواد كیماویة متنوعة 

(أمونیاك، أحماض، كلور، فینول، فوسفور، فوسفات، أسیتون.. إلخ). ھذه المواد تؤثر على 
الماء والتراب والھواء وجسم اإلنسان، كما یمتد تأثیرھا في الزمن من خالل اختالطھا 

بالھواء والطبیعة.
المنظفات الطبیعیة التي ال تحتوي على مواد كیماویة (كمسحوق الصابون والصابون البلدي 
وصودا الغسیل والكربونات والخل والبوراكس.. إلخ) ھي رخیصة الثمن وال تضر بالبیئة 

والصحة.
ً ال خطر صحیا في خلط المواد الطبیعیة معا واستخدامھا في أعمال التنظیف، كما أنھا ً

اقتصادیة ألنھا ذات استخدامات متعددة.



نظافة البیئة
البیئة ھي الوسط المحیط الذي تعیش فیھ كل الكائنات الحیة على األرض. تؤثر نظافة البیئة 

على حیاة جمیع الكائنات الحیة.
یجب العمل على حمایة الموارد الطبیعیة، ومنع تلوث البیئة، وأن نكون مستھلكین واعین، 

ِّضل المنتجات التي ال تضر بالبیئة، وإعادة تدویر المواد لخفض االستھالك. نف

في               الكیس ترك یصح وال القمامة، حاویة في ووضعھا القمامة أكیاس إغالق یجب

الحاویة خارج مكان .أي    

األرض على البصاق أو النفایات رمي عن االمتناع .یجب          

قمامة نرمیھ ما كل .لیس      

والبطاریات، واأللمنیوم والبالستیك والزجاج الورق إلقاء         یجب

القمامة حاویة في ال التدویر، إعادة علب .في        

التسوق، في شبكي كیس أو القماش من حقیبة استخدام            یجب

البالستیكً أكیاس من .بدال    

تستخدم، لم التي األدویة أو الصالحیة، منتھیة األدویة رمي عدم             یجب

بطریقة            بإتالفھا ستقوم التي الصحیة للمؤسسات تسلیمھا بل القمامة، حاویة في

.مناسبة
تتم معالجة نفایات الزیوت النباتیة وتحویلھا إلى وقود عضوي یمكن 

الزیوت نفایات تجمیع یجب     استخدامھ في السیارات والتدفئة والطیران.
جمع فرق إلى تسلیمھا ثم العمل، وأماكن والمقاھي والمطاعم البیوت           في

البلدیة من المكلفة .الزیوت    

10 11

°

 

 

النظافة والتغذیة

معلومات عملیة

مفتوحة             كربونات علبة وضع یجب الكریھة، الروائح من الثالجة تطھیر أجل  من

أیام كل مرة بمعدل العلبة محتویات وتحریك رفوفھا، أحد .على  ٤-٥         

نفتالین              علبة وضع یجب المالبس، خزانة داخل والعفن الرطوبة رائحة من للتخلص

أیام كل العلبة محتویات وتحریك رفوفھا، أحد على مفتوحة كربونات .أو  5-4          

ثم              والكربونات، اللیمون من بمزیج المطبخ في والبالطات المجلى رخام فرك إن

         . كیماویة     مواد بقایا ھناك یكون لن أنھ وبما والمعة نظیفة یجعلھا بالماء، شطفھا

خشیة بال فوقھا ذلك، إلى وما والخبز والفواكھ الخضار وضع یمكن .منظفة،            

فیھا              تراكم التي الشاي وأباریق المحترقة، القلي أواني أو القدور تنظیف یمكن

المقصود               اإلناء في یغلى ماء في اللیمون ملح أو والخل الكربونات من بمزیج الكلس،

دقیقة .لمدة  20-15 

لمدة         3     5  فیھا خل فناجین بغلي الكھربائیة، الغالیة داخل الكلس تراكم تنظیف یمكن

اللیل طوال منقوعة وتركھا .دقائق،     

وشجرة               واألقحوان مریم ككف الجو ینظف الذي النوع من منزلیة نباتات تربیة یمكن

.المطاط
من أجل تلطیف رائحة البیت یمكن استخدام قشور اللیمون والبرتقال والمندرین، أو زیت 

القرفة، بدال من معطرات الجو التي تحتوي على مواد كیماویة.ً  الخزامى، أو القرنفل، أو قشر
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التغذیة
إن الحصول على المقدار الكافي من كل عنصر من العناصر 

الغذائیة الضروریة لنمو الجسم وتجدده وفعالیتھ، واستخدامھ في الجسم، 
ھو "التغذیة الكافیة والمتوازنة".

إن التغذیة الكافیة والمتوازنة مھمة جدا لحمایة الصحة وتالفي األمراض.ً
الشخص الذي یتغذى بصورة كافیة ومتوازنة، یملك مظھراً 

صحیا (نظرات نشطة ویقظة، وبشرة صافیة بلون وردي ورطوبة طفیفة، ًً
ً وشعر المع وحي، وعضالت قویة تنمو نموا طبیعیا، ً

وقامة متناسبة مع عمره ووزنھ)، جسمھ یملك المناعة ضد الجراثیم، 
لدیھ الرغبة في العمل واإلنتاج.

البدانة مرض یعبر عن ارتفاع كمیة الدھون في الجسم إلى مستوى یھدد الصحة، 
ً وتنبغي معالجتھ حتما. یؤثر سلبا على جودة الحیاة، ً

ویمھد الطریق أمام مشكالت صحیة كثیرة، 
كارتفاع الضغط وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وأمراض القلب واألوعیة الدمویة 

وقصور في التنفس والشلل والسكري وأمراض المفاصل وبعض أنواع السرطان.

مجموعات المواد الغذائیة
تصنف المواد الغذائیة، وفقا للعناصر التي تحتویھا، ً

إلى أربع مجموعات:

یمكن استبدال األغذیة الموجودة في مجموعة واحدة، بعضھا ببعض. ال بد من استھالك مواد 
من المجموعات األربعة في كل وجبة.
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1. الحلیب ومشتقاتھ: كالحلیب واللبن (الیوغورت) والعیران 

والجبنة والشنكلیش والقشطة والحلویات بالحلیب، إلخ.

2. اللحم والبیض والبقولیات المجففة: اللحم األحمر، الدجاج، 

السمك، البیض، الحّمص، الفاصولیاء البیضاء، العدس، إلخ.

3. الخضار والفاكھة: كل أنواع الخضار والفواكھ الطازجة.

4. الحبوب ومشتقاتھا: الحنطة والرز والذرة المصریة والطحین 

والبرغل وسلیق الحنطة والمعكرونة والشعیریة والخبز، إلخ.

خطوات التغذیة الصحیة

طعام          3    وجبات تناول من بد ال ومتوازنة، كافیة تغذیة على للحصول

األقلً على .یومیا   

والغداء           الفطور ھي رئیسیة، وجبات في األغذیة استھالك یمكن

للرغبةً وفقا بینیة وجبات وفي .والعشاء،      

ً قطعا إھمالھ یصح وال الیوم، وجبات أھم ھو .الفطور          

مضافة مواد بال الطبیعیة األغذیة تفضیل .یجب        

شبك               على أو الفرن في أو البخار على الطھي أو السلق تفضیل یجب

القليً من بدال .الشواء،    

على          النباتیة الزیوت وتفضیل السمون، استھالك خفض یجب

.الحیوانیة

ودیك            الدجاج جلود وإزالة الدھن، من الخالیة اللحوم تفضیل یجب

.الحبش

مواسمھا في الطازجة والفواكھ الخضار استھالك من اإلكثار .یجب          

والسكر الملح استھالك خفض .یجب      

بالیود معالج الملح استخدام .یجب      

یوم كل الشاي من كؤوس من أكثر استھالك عدم .یجب      5-4      

ً یومیا الماء من األقل، على كؤوس، عشرة تناول .یجب          

یجب االنتباه إلى:

وإعدادھا،            الغذائیة، المواد شراء عند التعقیم قواعد إلى االنتباه یجب

وحفظھا . واستھالكھا  

الصالحیة منتھیة الغذائیة المواد واستھالك شراء عن االمتناع .یجب          

تغلیفھا            كان إذا المحفوظة األغذیة معلبات شراء عن االمتناع یجب

ً منتفخاً غطاؤھا أو .فاسدا    
یجب غسل الیدین جیدا قبل إعداد الطعام وبعده.ً
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 یجب حفظ اللحم النیئ والبیض في مكان منفصل عن األطعمة 

األخرى في الثالجة.

 السطوح واألدوات (كالسكاكین ولوح الفرم) التي حدث تماس بینھا 

وبین اللحم النیئ، یجب تنظیفھا جیدا بالماء الساخن والصابون.ً

 یجب غسل الخضار والفواكھ جیداقبل فرمھا.ً

 یجب طھو الطعام بال ماء أو بقلیل منھ.

 یجب طھو اللحم جیداً.

 یجب تناول اللحوم الحمراء مع أغذیة غنیة بفیتامین سي (كالسلطة 

الخضراء) لزیادة قیمتھا الغذائیة.

 یجب عدم إھدار الماء الذي سلقت فیھ الخضار، لالستفادة منھا في 

أنواع الحساء واألطعمة األخرى.

 یجب عدم طھو الخضار كثیراً.

 یجب غسل البقولیات وتبلیلھا وسلقھا، وعدم إھدار ماء السلق.

 یجب طھو البقولیات جیدا، لزیادة قیمتھا الغذائیة، ً

ویجب استھالكھا مع أغذیة غنیة بفیتامین سي.

 یجب عدم إھدار ماء سلق المعكرونة، ویمكن استخدامھا في أنواع 

الحساء وأطعمة أخرى.

 یجب غسل البطاطا جیدا، وسلقھا بقشرھا.ً

 یجب استھالك الدبس مع مواد غنیة بالفیتامین سي، لزیادة قیمتھ 

الغذائیة.

 یجب اإلقالل قدر اإلمكان من استھالك األغذیة التي تتضمن مواداً 

مضافة، كالسالمي والنقانق والسجق.

 یجب االمتناع عن تناول الشاي والحلیب مع الطعام، للحفاظ على 

القیمة الغذائیة للمأكوالت.
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