داء اىػهطي
.1

حػطًف

اىػهطي هو ٌطض ٌظٌَ ًِخً غَ سيو في ُؾاط األُػوىٌَ أو غَ فؾو في حطنٌب األُػوىٌَ ٌَ
نطف اىتِهطًاس .و ًؤدي ةاىخاىي إىى زًادة في ٌػخوى اىػهط في اىصم
ًٍهَ ىصاء اىػهطي أن ًرصث ٌلاغفات سهٌطة

 . 2أُواع داء اىػهطي
 .2.1داء اىػهطي ُوع 2
ًخٌٍظ داء اىػهطي ٌَ اىِوع  1ةإُخاج نٌٍث غٌط نافٌث ٌَ األُػوىٌَ ٌٍا ًػخوحب غيى اىٍطًق أسص
.نٌٍث ٌَ هضا األسٌط ةففث ًوٌٌث
األغطاض :إفطاط في إفطاز اىتول ـ ؽػور ٌػخٍط ةاىػهؼ و اىخوع -فلصان اىوزن -كػف اىتفط واىخػب
ًٍهَ ىهضه األغطاض أن حظهط فخأة

 .1.1داء اىػهطي ُوع 1
ًِخج هضا اىِوع ٌَ اىػهطي غَ غوء إغخشصام ىألُػوىٌَ ٌَ نطف اىخػً وهو ًٍثو حلطًتا ٌَ %09
حٌٍع ذاالت اىػهطي
وهو إىى ذص نتٌط ُخٌخث ىظًادة اىوزن واىشٍول اىتصُي
األغطاض ًٍهَ أن حهون ٌٍاثيث ىخيم اىخي حرصث في ذاىث ٌطض اىػهطي ُوع  1وىهَ في نثٌط ٌَ
األذٌان حهون أكو وكوذا وىضىم ًٍهَ أن ًخأسط حؾشٌؿ اىٍطض ىػصة غِوات ةػص ةصاًخه وًرصث غاىتا
غِص ظهور ٌلاغفات اىٍطض
ذخى وكج كطًب نان ًهخؾف هضا اىِوع ٌَ اىػهطي غِص اىتاىغٌَ فلم وىهَ ٌؤسطا ةصأت حهخؾف
ذاالت غِص األنفال أًلا

 .2.1غهطي اىرٍو
ًخٌٍظ هضا اىِوع ةإرحفاع في ُػتث اىػهط في اىصم وىهِها حهون غادة أكو ٌَ أن حػٍد ةخؾشٌؿ
ٌطض اىػهطي اىضي ًظهط أثِاء فخطة اىرٍو
اىِػاء اىٍفاةات ةػهطي اىرٍو ىصًهً سهط ٌطحفع ىرصوث ٌلاغفات سهٌطة سالل فخطة اىرٍو
واىوالدة
اىِػاء اىٍفاةات ةػهطي اىرٍو وأنفاىهً ىصًهً سهط ٌخظاًص أًلا ىإلـاةث ةصاء اىػهطي ُوع  2في
ٌطذيث ٌا ٌَ ذٌاحهً وًهخؾف اىٍطض غادة أثِاء فرؿ ٌا كتو اىوالدة وىٌع ُخٌخث ىرصوث أغطاض

 . 3اىٍخاةػث و اىػِاًث
داء اىػهطي هو ٌطض ٌظٌَ وًٍهَ ىٍلاغفاحه أن حهون سهٌطة حصا ٌٍا ًػخوحب ٍُم ذٌاة ـري
وساـث ٌطاكتث حٌصة ىيٍطض ةاإلكافث إىى اىػالج ةاألدوًث
اىػِاًث و اىٍخاةػث حٍط ب :

ٌ .2.2خاةػث اىٍطض
إن ٌخاةػث ٌطض اىػهطي ًػٍد في اىغاىب ةإحخِاب ذصوث اىٍلاغفات غيى اىٍصى اىهوًو
نيٍا إرحفػج ٌػخوًات اىػهط في اىصم أنثط،نيٍا نان سهط ذصوث ٌلاغفات غيى اىٍصى اىهوًو أنتط
ىضىم فإن اىٍطاكتث اىضاحٌث ىِػتث اىػهط في اىصم حػٍد ةرػَ حػٌٌط اىِظام اىغضائي واىِؾاط
اىخػصي ىيٍطًق ٌَ أحو اىرفول غيى حوازن ىِػتث اىػهط في اىصم

 .1.2اىِؾاط اىتصُي
ًخب أن ُػطف أن ٌطض اىػهطي ىٌع غائلا ةخاحا أٌام ٌٍارغث اىطًاكث غيى اىػهع ٌَ ذىم فإن
اىطًاكث حػٍد ىيٍطًق اىضي ًخِاول األُػوىٌَ ةرػاغٌث أنتط ىألُػوىٌَ ىشفق ُػتث اىػهط في اىصم
وةاىخاىي اىخليٌو ٌَ ٌشانط إـاةث اىليب واألوغٌث اىصٌوًث

 .2.2اىخغضًث و داء اىػهطي
ةاإلكافث إىى االىخظام ةاىخوـٌات اىٍػخادة في ٌخال اىخغضًث ذػب اىٍشهم اىونِي اىفرث حغضًث ـ
ـرث ٌَ ،اىٍهً أًلا ىألؽشاص اىضًَ ًػاُون ٌَ ٌطض اىػهطي أن ًهخٍوا ةخرلٌق حوازن غضائي

 .3.2غالج اىػهطي
 . 1.4.3داء اىػهطي ُوع 1
في هضا اىِوع ًرصث فؾو في حطنٌب األُػوىٌَ ىضىم ًخب حػوًلها ةأُػوىٌَ غيى ؽهو دواء
غِص األؽشاص اىغٌ ط ٌفاةٌَ ةصاء اىػهطي اىشالًا في اىتِهطًاس هي اىٍػؤوىث غَ إفطاز األُػوىٌَ
ةهٌٍات ٌخفاوحث سالل اىٌوم ذػب اىخغصًث و اىِؾاط اىتصُي...إىز
إذن اىهصف ٌَ اىػالج ةاألُػوىٌَ هو إغادة إفطاز األُػوىٌَ ىٍػاغصة اىخػً غيى اىرفاظ غيى حوازن
ُػتث غهط في اىصم

 . 2.4.3داء اىػه طي ُوع 2
اىراحث إىى ُظام غصائي و ـري ٌَ أحو اىػٌهطة غيى اىػهطي
اىػالج ةواغهث األدوًث اىٍلادة ىيػهطي غَ نطًق اىفً كص ًهون كطورًا إذا نان ٍُم اىرٌاة واىِظام
اىغضائي غٌط ناف .هِاك أدوًث ٌشخيفث حخِاول غَ نطًق اىفً حٍهَ ٌَ سفق ُػتث اىػهط في اىصم
اىػالج اىلائً غيى األُػوىٌَ ًٍهَ حلصًٍه ىٍطكى اىػهطي ٌَ اىِوع 2

