
 

 

  افانى  تىافدوو  اوىدو استؼمال مضمضح ) غزغزج ( األ ػى دوا

 .) األغشُخ انًجطُخ نهفى ( نهفى  انًخبغُخ األغشُخ فً االنزهبة نؼالط .1

 .انفى ولسػ انهضخ، انزهبة يضم انجهؼىو و انفى انزهبثبد .2

 .واألسُبٌ انفى عساؽخ ثؼد و وأصُبء لجم انفى نُظبفخ .3

، هً يبيح  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَعدَس ثبنركس أٌ انًكىٌ انفؼبل فً غسغسح األ

، و هً يبيح يطهسح و نهب خىاص ) يٍ يشزمبد انُىي ( انجىفُدوٌ انُىيٍَ 

 نهجكزُسَب و انفطسَبد .يعبيح 

 

  و افانى  تىافدوو  اوىدإرشاداخ استؼمال مضمضح األ

 سنىاخ  6نهثانغد  و األطفال أكثز م  

  يم ،  11خفف كًُخ يٍ انغسغسح ، يغ كًُخ يسبوَخ يٍ انًبء اندافًء ، و لى ثبنغسغسح ثًب ؽغًخ رمسَجب

 صبَُخ ، صى اثصك انسبئم . 31نًدح 

  َىو ، او ؽست رىعُهبد انطجُت . 14يساد فً انُىو ، نًدح  4يب سجك ًَكٍ ركساز 

 . ال رجهغ انًعًخ 

 سنىاخ . 6غزغزج غدز مناسثح نالطفال أقم م   أافانى  تىافدوو  اوىدو 

   افانى  تىافدوو  اوىدو مىانغ استؼمال غزغزج األ

 .(  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَ) انًكىٌ انفؼبل نغسغسح األأو يشزمبد انُىي انؾسبسُخ نًبيح انجىفُدوٌ اَىيٍَ 

أو إخزالل وظبئف (   goitre) يسظً عىاَزس رعخى انغدح اندزلُخ  و فً أي ولذ يعً يٍ أإذا كُذ رؼبًَ ؽبنُب 

 .انغدح اندزلُخ 

فً انًسظً انرٍَ َزُبونىٌ ايوَخ انهُضُىو ) ايوَخ  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَسزخداو انًُزظًخ نًعًعخ األَغت رغُت اال

 رسزخدو فً ػالط ثؼط األيساض انُفسُخ و انؼصجُخ ( .

 سُىاد . 6فً األغفبل ألم يٍ  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَال َغت اسزخداو غسغسح األ

 احتداطاخ غزغزج : تحذوزاخ و   أافانى  تىافدوو  اوىدو 

ًَكٍ أٌ أي )  انورقدح انغوج وظدفح اختثاراخ وتواخم مغ لد  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَغسغسح األ   اسزخداو .1

 .َؤصس ػهً َزبئظ اإلخزجبزاد انًؼًهُخ نهغدح اندزلُخ ( 

ل انفى ، نُصم إنً يٍ خال، ًَكٍ أٌ َزى أيزصبص انُىي   فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَاسزخداو غسغسح األَزُغخ  .2

َؤيي إنً يسزىَبد سبيخ يٍ انُىي ، نرا َُصؼ ثبنؾرز ػُد اسزخداو يعًعخ ، و زثًب اندوزح انديىَخ 

فً يسظً انمصىز انكهىي ، و خصىصب إذا يب كبٌ انفى يصبثب ثغسوػ أو َىعد  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَاأل

ىي انزً رصم إنً اندوزح رهزكبد فً األغشُخ انًخبغُخ انًجطُخ نهفى ، ؽُش رزَد فً هرح انؾبنخ َسجخ انُ

انديىَخ ، نرنك َُصؼ ثًسالجخ يسزىَبد انُىي فً اندو فً يسظً انمصىز انكهىي ، و خصىصب يغ 

 . فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَاالسزؼًبل انًطىل نغسغسح األ

 .َىيب 14 يٍ ألكضس فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَغسغسح األ رسزخدو ال .3



 

 

فبنىٌ ثىفُدوٌ ً أو اػساض نفسغ انزؾسس ، فُغت انزىلف ػٍ اسزخداو يعًخ األؽدس رهُظ يىظؼ إذا .4

 . اَىيٍَ

، ًَكٍ أٌ رؤيي إنىال رشىح انرهت األثُط ثشكم يائى ، نرنك َغت رغُت  بنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَفغسغسىخ األ  .5

ػبو ، و نهرهت األثُط ثشكم خبص ، و ثشكم  نهًغىهساد ثشكم فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَنًس غسغسح األ

 . فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَػبو َُصؼ ثخهغ رهك انًغىهساد لجم اسزخداو األ

انهُضُىو لد َؤيي إنً اَخفبض فً وظبئف انغدح  انًززايٍ يغ أيوَخ فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَاسزخداو غسغسح األ .6

 اندزلُخ .

نهفى لد َؤيي إنً َزبئظ إَغبثُخ كبذثخ نجؼط اإلخزجبزاد انًؼًهُخ ،  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَاسزخداو غسىل األ .7

فبنىٌ ي إخزجبز يؼًهً أٌ رخجس انًسئىل ػهً انزؾبنُم أَك رسزخدو غسىل األنرا ػهُك إذا كُذ سزغسي أ

 نهفى . ثىفُدوٌ اَىيٍَ

 نهفى ، ًَكٍ اٌ َؤصس ػهً َزبئظ إخزجبزاد وظبئف انغدح اندزلُخ . فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَغسىل األ .8

 و انزضاػح  خالل افتزج انحمم   افانى  تىافدوو  اوىدو آما  إستؼمال غزغزج األ

  إال خالل فزسح انؾًم أو اإلزظبع ،  تشكم منتظمنهفى ،  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَغسىل األ أٌ َُسزخدو ال َغت

 فً ؽبل ػدو رىافس ثدائم أخسي .

 خالل  و ثؼد اسزشبزح غجُت األسُبٌ ، ، ثشكم غبزيء ، فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَح األسًَكٍ اسزخداو غسغ ،

فعم رغُت ذنك ، كًب أَخ يٍ انعسوي اإليزُبع ػٍ االسزؼًبل فزسح انؾًم و اإلزظبع ، و نكٍ يٍ انً

 انًُزظى نفزساد غىَهخ .

 نفزساد غىَهخ ، لد َؤيي إنً اخزالالد فً وظبئف انغدح اندزلُخ  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَانزؼسض نًعًخ األ

 نهغٍُُ أو انسظُغ .

    افانى  تىافدوو  اوىدو اآلثار انجانثدح نغزغزج األ

 ، تؼض اآلثار انغدز مزغىب تها ، و انتى تشمم ما وهى : تىافدوو  اوىدو  افانى قو وسثة غسىل األ

 .يىظؼٍ هُظر .1

ؽبالد نفسغ انزؾسس ) ظهىز غفؼ عهدي ػهً انغهد  و انغهد فً ؽسوق ػٍ اإلثالؽ رى ثشكم َبيز ،  .2

 انًؾُػ ثبنفى ( .

  اندزلُخ انغدح رعخىنفزساد غىَهخ أو ثشكم يكضف ، لد َؤيي إنً  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَاسزخداو يعًخ األ .3

 .اندزق َشبغ فسغ أو اندزلُخ انغدحأو فسغ َشبغ 

 نفزساد غىَهخ و ثشكم يكضف لد َؤيي إنً انفشم انكهىي انؾبي . فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَاسزخداو األ .4

   افانى  تىافدوو  اوىدو آثار إتتالع غزغزج األ

إنً ازرفبع رسكُزاد ، سُؤيي  فبنىٌ ثىفُدوٌ اَىيٍَغسغسح األ يٍ كجُسح كًُبدن ًمصىيان غُس أو ًزؼًدان ثزالعاال

فبنىٌ ثىفُدوٌ األ غسغسح  انُىي فً اندو ، و لد َؤيي إنً اػساض ربكم فً انمُبح انهعًُخ ، و رشًم أػساض اثزالع

 يب َهً : اَىيٍَ

 انجطٍ فٍ وآالو واإلسهبل انمٍء. 

  : ًو وانؾًً، انمهت، يلبد اَزظبو ػدو اندو، ظغػ اَخفبض رسًى ثبنُىي ، و رزًضم أػساظخ فًُب َه 

 . انكهىٌ نمصىزا

 ، وجة انتماس انؼناوح انطثدح انفىروح . افانى  تىافدوو  اوىدو تتالع كمداخ كثدزج م  مضمضح األافى حال ا
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