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للتحميل

www.sfda.gov.sa/ar/drug

على  املتعددة  اهتماماتها  �ضمن  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  حتر�ص 

للدواء  الأمثل  ال�ضتخدام  باأهمية  املجتمع  اأفراد  بني  الوعي  ن�ضر 

حيث تنطلق يف براجمها نحو كافة اأفراد املجتمع على حد �ضواء وهي 

اإىل  بر�ضالة تهدف  امل�ضتقبل  الأطفال جيل  اإىل  تتوجه  الإ�ضدار  بهذا 

ليكون  النعمة  هذه  توجيه  وكيفية  للإن�ضان  الدواء  باأهمية  التعريف 

لها دور ايجابي على ال�ضحة العامة للإن�ضان ليت�ضكل لدينا جيل واع 

قادر على لعب دور اأ�ضا�ضي يف م�ضتقبله امل�ضرق نحو حتقيق الأهداف 

الدواء  قطاع  حر�ص  لذلك  واملجتمع  الفرد  �ضلمة  اجل  من  املرجوة 

بالهيئة على اإ�ضدار هذا العدد الأول من جملة حبوب املوجهة لل�ضغار.

 اآملني اأن حتقق مات�ضبو اإليه الهيئة من خري و�ضلمة لكافة اأفراد املجتمع 

يرجى  املجلة  من  اكرب  كميات  على  احل�ضول  اأو  املعلومات  من  ملزيد 

املرا�ضلة على الأمييل 
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�س�آخذ حبة من هذا 

امل�سكن لعل الأمل 

يزول

اإخوتي اأ�سرعوا اإىل 

هنا.. قبل اأن ت�سقط على 

روؤو�سكم الزجاجة

ظهري

قدمي

�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آه.. بطني.. 

ن لهذ�  �أريد �أي ُم�سِكّ

�لأمل
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دورك هو اأن تنفذي 

رغبتي.

مباذا تن�سحينني واأنا 

يف هذه احلالة؟

ولكننا بذلك نهرب 

من اأداء واجبنا وهو 

م�ساعدة املري�ض يف 

ال�سفاء –باإذن اهلل-

عليك اأن تذهب فورا 

لعيادة الطبيب الذي �سي�سخ�ض 

حالتك بدقة ثم تزور ال�سيديل ليقدم 

لك اإر�ساداته الدوائية.

ا�سمع لن�سيحتها
هي تر�سدك 

مل�سلحتك

ولكنك ت�ستخدمني

 دون الرجوع للطبيب وال�سيديل.. 

وقد اأكون غري موؤثرة يف عالج 

حالتك.. وقد ت�سوء حالتك عندما 

تتناولني.

واجبنا اأن ن�ساعد 

املر�سى ولكن بناء على ت�سخي�ض 

الطبيب واإر�سادات ال�سيديل 

للجرعة املنا�سبة... اهربوا جميعا 

ل ترتكوه مي�سك بكم.

علينا يا اأ�سدقاء اأن 

نهرب من قب�سة 

هذا ال�ساب 

 ال تبتلعني 

�أرجوك.. �أنت مل 

ت�شت�شر �لطبيب 

بعد.
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اأنا مل اأتهرب من 

واجبي نحوه ولكن من 

الواجب علَيّ ن�سحه.

�سكرا على 

ن�سيحتكم

هيا قم وا�ست�سر 

ال�سيديل.. و�سنكون 

جميعا يف انتظارك.

اأنقذت حياتنا

 اأح�سنت 

الن�سيحة

اهلل معك.. اإن �ساء اهلل 

�ست�سفى.

�سنكون يف 

انتظارك.

متت
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 الت�سمم بالر�سا�ص ينجم عن وجود ن�سبة عالية من 

الر�سا�ص يف دم الطفل.. واأ�سبابه متعددة.. من عوادم 

ال�سيارات ودخان املعامل.. اإىل الر�سا�ص املوجود يف 

الطالء القدمي، وخ�سو�سا ذاك الطالء الذي يحوي ن�سبة 

مرتفعة من الر�سا�ص.. وكذلك من وجود اأنابيب مياه 

قدمية يدخل الر�سا�ص يف تركيبتها.. واأي�سا ميكن 

للر�سا�ص اأن يتواجد بن�سب كبرية يف الرتاب امللوث.. 

 اأعرا�ص الت�سمم بالر�سا�ص هي: ال�سداع ال�سديد.. التعب 

واالإنهاك واآالم يف املفا�سل.. هياج يف ال�سلوك.. وتدين 

م�ستوى االإدراك والتح�سيل العلمي عند االأطفال.. هي 

اأعرا�ص خطرية جدا تتطلب حذرا ومتابعة.. واالأهم 

وقاية.. فما هي طرق الوقاية؟!!.. 

التلوث بالر�سا�ص كثرية واأهمها  الوقاية من   طرق 

بالفيتامينات  غنية  يوميا  وجبات  ثالث  تناول 

وبالذات الكال�سيوم واحلديد.. وعدم تناول الوجبات 

ال�رسيعة الد�سمة.. وكذلك غ�سل اليدين قبل الطعام 

الر�سا�ص  �رسوري جدا حتى نتخل�ص من بقايا 

ال�سام .. وكذلك تهوية البيت ب�سكل كامل واإدخال 

الهواء النظيف اإليه دائما.. واختيار نوعية جيدة 

واآمنة من اأنابيب املياه التي ال حتوي الر�سا�ص 

يف تركيبها.. 
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اأخذ حبوب واخللطة الع�سبية يت�ساجران على 

عالج الفتى ال�سغري من اآلم حادة يف بطنه.. 

واحتار الطفل يف الختيار.

ترك الطفل حبوب وخلطة الأع�ساب يت�ساجران، فاحتكما 

اإىل �سيديل املدينة ليثبت اأيهما اأحق بعالج الطفل

ا�ستمع ال�سيديل لق�سة ال�سراع بني حبوب وخلطة 

الأع�ساب.. واأخربهما اأنه »لن ي�ستطيع اأن يحكم 

بينهما اإل بعد اأن يحلل حمتويات كل منهما«

قراأ ال�سيديل نتيجة التحليل.. فوجد اأن اخللطة الع�سبية 

هي عبارة عن جمموعة من املركبات املمنوع تداولها 

لتاأثريها ال�سلبي على املر�سى.. كما اأنها جمهولة 

امل�سدر.. بينما حبوب هو امل�سوؤول عن عالج اآلم 

البطن لحتوائه على املادة الفعالة ال�سحيحة واملعتمدة.

وبذلك كان النت�سار حليف حبوب.. وهو من �ساعد 

الفتى يف ا�سرتداد �سحته باإذن اهلل.

متت
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ل تقلقي

 �ساأت�سرف يف هذه 

امل�سكلة

كفى يا اأم �سامل..

 لقد ا�سرتينا كل املنظفات املنزلية 

املوجودة يف اململكة

ل تقلق يا اأبا �سامل.. 

فلم يتبق غري ملمع الأر�سيات والأثاث 

ومنظف الأفران ومنظف دورات املياه 

واملبيدات احل�سرية

هل اأح�سرت يل 

احللوى يا اأبي؟
لقد ك�سرت 

عبوة املنظف الأخ�سر 

الذي اأح�سرناه!

واأنا يا اأبي

حلقي جاف..

اأريد اأن اأ�سرب 

ماء

!!!!
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كيف حالك يا 

بني الآن؟

 

يبدو اأنه قد 

حت�سن 

هل ت�سمعني يا 

�سامل؟

مرحبا بك يف 

املنزل يا �سامل

لقد اأخطاأت عندما 

ا�ستخدمت زجاجة منتج 

م�سروب فارغة وو�سعت فيها 

�سائال لأحد املنظفات.

ماذا.. اأمل يكن 

ع�سري كيوي؟!!

حمد هلل على 

�سالمتك يا ولدي

مل تخربين اأمي 

باأنها ا�سرتت ع�سري 

كيوي..

واأنت يا اأم �سامل اأخطاأت لأنك 

و�سعت املنظفات يف نف�ض مكان 

تخزين املواد الغذائية.

كاد ابني 

ي�سيع!!

نعم كان خطاأ 

ج�سيما

يبدو م�سروبا 

لذيذا.. �ساآخذ منه 

ر�سفة.

وبعد �أيام
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كما اأخربتك.. �سعي 

الكلور على م�سحوق الغ�سيل 

الأخ�سر ثم �سعي الكثري من 

�سائل التنظيف الأزرق

حاولت ومل 

اأ�ستطع اإزالتها

كما قالت يل لطيفة..

ن�سع الكلور على 

املنظف الأخ�سر هنا.. 

ثم.. 

�سدقيني..

 لن ت�سمد بقع مالب�ض 

اأمام هذه اخللطة اجلبارة، 

جربي ولن تندمي

ان�سداد يف الأنف، 

و�سيق يف التنف�ض، 

و�سعال ودوخة

كل هذه النقود التي

 اأدفعها يف املنظفات ويف النهاية 

اأجد بقعة يف ثوبي؟!!. 

ما هذه الرائحة 

النفاذة؟

ل اأعرف ماذا 

اأفعل يا لطيفة؟

النجدة..
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لقد حان الوقت  

ل�ستخدام املنظفات 

ال�ستخدام ال�سحيح

يجب اللتزام 

بقراءة اإر�سادات 

ال�ستخدام املوجودة على 

علبة املنظفات

اإنه خطئي.. 

ما كان يجب علي ن�سح اأم 

�سامل بخلط املنظفات

خلطتك مل تزل 

البقعة بل كادت اأن 

تزيل اأم �سامل

نحن اأطفال 

ومل نخطئ

لذلك فاإن ال�ستخدام 

ال�سحيح والتخزين ال�سليم يحمي 

اأفراد الأ�سرة من الت�سمم باملنظفات 

املنزلية

ويجب تخزين 

املنظفات باأماكن 

بعيدة عنا

كان يجب اأن ت�ستخدم 

كمامة طبية عند خلط املنظفات 

حتى ل ت�ستن�سق الأبخرة 

الكيماوية ال�سارة.

ف�ست�سبح اأعداء تهدد 

�سحة اأ�سرتنا..

لأنها ت�ساعدنا على 

تنظيف مالب�سنا واأدواتنا واأ�سياء 

اأخرى عديدة 

لكن احذروا.. لو اأهملنا 

يف ا�ستخدام وتخزين 

املنظفات 

املنظفات املنزلية 

�سديقة لكل الأ�سرة

متت
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يعاين حري�ص من الأمل يف بطنه .. اخرت رقم الو�صيلة ال�صحيحة 

التي �صت�صاعده يف ال�صفاء اإن �صاء اهلل.

�صاعد حبة الدواء يف اختيار رقم الو�صيلة ال�صحيحة التي ت�صاعد 

حري�ص يف بلعها.

12

3

4
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�صعر خالد بتقل�صات �صديدة .. �صاعد خالد يف الو�صول اإىل من 

ميكنه م�صاعدته.

الطبيب �صديق خالدوالدة خالد

املوجودة  الختالفات  عدد  كم 

بني اللوحتني ؟

1

1

2

2

3
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 .. �صل بني الو�صيلة التي ت�صاعدنا يف ال�صفاء باإذن اهلل 

وبني الأداة التي بها نتناولها .

�أ

ب

جـــ

�صاعد حري�ص يف اخلروج من متاهة املر�ص والو�صول اإىل الطبيب 

الذي �صيعاجله والبتعاد عن املخارج الأخرى.

1

2

3
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الأربعة ال�صغار ي�صبهون الكبري عدا واحدا

حدد رقمه.

1
2

3
4

 امل�صابقة الأوىل

4

 امل�صابقة الثانية

4

امل�صابقة الثالثة

2

امل�صابقة الرابعة

ورق النبات 

املاء امل�صكوب

املل�صقات على الثالجة

الكوب بجانب الدورق

الكاأ�ص على الرف

امل�صابقة اخلام�صة

"1مع جــ
"2 مع ب
3 مع اأ

امل�صابقة ال�صاد�صة

الطريق رقم 1

امل�صابقة ال�صابعة

3

اإجابات اأ�صئلة الق�صة يف �صفحة 16

اخرت الإجابة ال�صحيحة

"1 - ج .يلعبان
2 - ب.اأخذه اإىل امل�صت�صفى

3 - ب .اإىل اجلدة

 �صح اأو خطاأ

"1 - �صح
2 - خطاأ
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تعَوّد خالد واأخوه ماجد اأن يلعبا الكرة يف حديقة املنزل .. وذات يوم 

ُجرح خالد يف قدمه .. جرى ماجد لينادي والده حتى ي�سعف خالد.

اإىل  بالذهاب  خالد  والد  �سارع 

االإ�سعافات  اأ�سعفه  اأن  بعد  امل�ست�سفى 

االأولية .. �سكر الطبيب والد خالد على 

االأولية وذكر له »اأن  االإ�سعافات  عمل 

ب�سفاء  و�سيعجل  �سليم  ت�رسف  ذلك 

الطبيب  اأعطى  ثم  اهلل«  باإذن  خالد 

بع�ص االأدوية لوالد خالد والتي يجب 

اأن يتناولها بانتظام.

يف اليوم التايل ذهبت العائلة لق�ساء 

مبزرعة  ال�سيفية  العطلة  من  جزء 

دواء  موعد  وجاء   .. القرية  يف  اجلد 

الدواء  عن  للبحث  االأم  فذهبت  خالد 

االأغرا�ص يف  .. وبالفعل وجدته و�سط 

فاأح�رسته  اخللفية  ال�سيارة  حقيبة 

واأخذ خالد الدواء يف موعده.

مبغ�ص  خالد  اأ�سيب  امل�ساء  ويف 

واإ�سهال .. فذهب مع والده ووالدته اإىل 

فورا  الطبيب  وعرف   .. القرية  طبيب 

يف  الدواء  فو�سُع   .. خالد  اأ�ساب  ما 

درجة حرارة غري منا�سبة جعلته يف�سد 

و�رسف   .. باملغ�ص  خالد  اأ�ساب  مما 

واأعطاهم  جديدا  دواء  الطبيب  لهم 

التعليمات ال�سليمة حلفظه.

اخرت الإجابة ال�صحيحة

1-ماذا كان خالد وماجد يفعالن؟

اأ-يدر�سان.                   

ب.ير�سمان.

ج.يلعبان.

2-ماذا فعل االأب خلالد عندما اأ�سيب بجرح؟

اأ-اأعطاه عالجا.

ب-اأخذه اإىل امل�ست�سفى.

ج-ذهبا اإىل املالهي.

3-اإىل  اأين ذهبت العائلة يف االإجازة؟

اأ-اإىل القرية.

ب- اإىل جدة.

ج-اإىل الدمام.

اأجب ب�صح اأو خطاأ

1-اأخذ خالد الدواء  يف وقته.

اأ. �سح.              ب. خطاأ.

2-مت حفظ الدواء اأثناء ال�سفر بطريقة �سحيحة.

 اأ.�سح.             ب.خطاأ

االإجابات ال�سحيحة يف ال�سفحة رقم 15
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 مل تكن �سلة املهمالت هي املكان الذي 

توقعت حبة اأن تكون فيه.. مكانها الطبيعي 

كان يف ج�سم املري�ص تقوم بواجبها يف 

الق�ساء على اجلراثيم التي ت�سبب له املر�ص 

وقد تودي بحياته.. ولكن هيهات.. فما حدث 

ال ميكن لعاقل اأن ي�سدقه.. وفوق هذا، هاهي 

اجلراثيم �سامتة بحبة وما اآل اإليه م�سريها.. 

فما احلكاية يا ترى؟!!. 

فبعد اأن تناول الطفل اجلرعات االأوىل من الدواء 

اأح�ص باأنه حت�سن فتوقف عن متابعة الدواء، 

وبدال من الق�ساء النهائي على اجلراثيم، ازدادت 

مقاومة اجلراثيم للحبوب واكت�سبت مناعة اأكرث 

واأ�سبحت اأقوى.. وكل هذا الأن الدفعات املتوالية 

من جرعة احلبوب مل تكتمل .. وعو�سا عن اأن 

تكون داخل ج�سم املري�ص لتوؤدي دورها وتدعم 

الدفعات االأوىل، األقيت يف �سلة املهمالت.. فهل 

هذا �سيء ي�سدقه عاقل؟!!. 

كانت املهمة التي كلفت بها حبة 

من قبل الدكتور منقذ هي اأن تقوم 

بالدخول اإىل ج�سم الطفل املري�ص 

ومقاومة اجلراثيم والق�ساء عليها 

نهائيا.. وذلك عرب ابتالع الطفل لكامل 

كمية احلبوب امل�سادة التي و�سفها 

له الدكتور منقذ.. ولكن ح�سل �سيء 

اآخر مل يكن يتوقعه اأحد.. 
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متت

»�سَيّاح«  الديك  يقف  يوم..  كل  �سباح 

لينادي على التواأمتني الأختني »نوف ونورة« 

لي�ستيقظا وميالآ املنزل بهجة وفرحة

ذات يوم �ساح »�سَيّاح« لينادي على 

�سوى  تخرج  مل  ولكن  التواأمتني.. 

»نوف« بوجه عاب�ض لتخرب �سياح اأن 

�سقيقتها التواأم مري�سة جدا

»نورة«  اأختها  بجوار  »نوف«  جل�ست 

املري�سة.. ونظرت اإليها وهي تتناول الدواء.. 

وفكرت للحظة ملاذا ل ت�سارك اأختها يف تناول 

الدواء مثلما كانت ت�ساركها يف كل �سيء

تفكر  كانت  ما  »نوف«  نفذت 

اأدوية  من  جرعة  وتناولت  به.. 

ماذا  ترى  يا  ولكن  »نورة«.. 

كانت النتيجة؟!!

�سفيت »نورة« –بف�سل اهلل- لأنها تناولت الدواء 

ح�سب اإر�ساد الطبيب وال�سيديل.. بينما مر�ست 

»نوف« واأدخلت اأحد امل�ست�سفيات لأنها تناولت 

دواء دون ا�ست�سارة الطبيب وال�سيديل
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كان يجب اأن يكتبوا ذلك 

يف ن�سرات الدواء

األي�ست مواعيد

 تناول جرعات الدواء 

هامة للمري�ض؟ 

بلى يا عزيزي 

حبوب 

اإذا ملاذا ل تبيع 

�ساعات مع عبوات 

الدواء؟ 

مم.. الدواء املنا�سب 

ملري�ض لي�ض �سرطا اأن 

يكون منا�سبا لآخر.. 

األي�ض كذلك؟

يكتبوا ماذا؟

بلى.. اأمل اأقل لك 

كفاك اأ�سئلة

من يجب عليه اأن ي�ساأل 

ال�سيديل هو املري�ض.. 

هل فهمت؟

يكتبوا: على

 املري�ض اأن ي�ساأل ال�سيديل، 

وعلى الدواء اأن يجل�ض يف عبوته 

�سامتا حتى ُيبتلع.

مكتوب يف جميع 

ن�سرات الدواء: يجب اأن 

ت�ستف�سر من ال�سيديل.. 

األ�ست �سيدليا؟ 

لأن هذه �سيدلية 

ولي�ست حمال لل�ساعات.. 

كفاك اأ�سئلة

متت

!!!


