ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ:
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺾﻎ تﺎﻌلّﻐﻆ ﻄسﺂولﻐﺋ ﺦﺗﺎﺿﻆ ﺸﻘ بﺛ أن تﺎآلفﻆ ﻄع أجساﻄﺿﻆ وتراﺻﺊﻆ ﺖالﺎﻋا باﻇﺎﺰام .وﺸﻐما ﻏﻂﻎ بﺪﺳﺋ أﻄﻌر ﻄﻆ ﺣأﻇﻋا
أن تساﺲﺛﺾﻆ ﺸﻎ الﺗفاظ ﺲﻂى ﺦﺗﺎﺿﻆ:

ﺭﺍﻗﺒﻦ ﺣﺮﻛﺘﻜﻦ

ﺭﺍﻗﺒﻦ ﺗﻌﺮﺿﻜﻦ ﻟﻠﺸﻤﺲ

اﺖرﺦﻆ ﺲﻂى أن تﺎﺗرﺾﻆ بما ﻏﺿفﻎ ﺾﻀ ﻏﻌم،
إذ أن الﺔﻂﻌس لفﺎرات ﻄطﻌلﺋ ﻄﻆ ﺣأﻇه أن
ﻏﺂدي إلى ﻄﺤاﺾﻀ ﺦﺗﻐﺋ ﺬﻌﻏﻂﺋ اﻓﻄﺛ .ﺻفﻆ
وتمطّطﻆ ﻄر ًة ﺲﻂى اﻓﺻﻀ ﺾﻀ ﺠاﺲﺋ ،وﺖاولﻆ
ﻄمارﺠﺋ الﺎمارﻏﻆ الرﻏاضﻐﺋ لمﺛة  30دﺻﻐﺼﺋ
ﺾﻀ ﻏﻌم.

اﺠﺎﺚﺛﻄﻆ واﺻﻐات الﺤمﺟ ﺲﻈﺛ الﺚروج ﻄﻆ
الﺊﻐﺌ وراﺻﺊﻆ الﻈمﺢ والﺤاﻄات وأﻏﺋ تﺧﺊﺶات
أو ﻄﺤاﺾﻀ جﻂﺛﻏﺋ ﺻﺛ تﺊﺛو غﻐر ﺬﺊﻐﺳﻐﺋ.
والمﻋﻃ أن تﺊﺗﺑﻆ ﺲﻆ تﺶﻐرات ﺸﻎ الﺤﺿﻀ أو
الﻂﻌن أو أي ألﻃ أو ﺖﺿﺋ بسﺊﺈ ﺲﻘﻄﺋ ﺲﻂى
الﺔﻂﺛ.

ﺭﺍﻗﺒﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻛﻦ

ﺍﻓﺤﺼﻦ ﻋﻈﺎﻣﻜﻦ

اﺲﺎﻈﻐﻆ بﺧﺗﺎﺿﻆ الﻈفسﻐﺋ ﻓﻇﻋا ﻗ تﺼﻀ
أﻊمﻐﺋ ﺲﻆ ﺦﺗﺎﺿﻆ الﺊﺛﻇﻐﺋ .تأ ّﻄﻂﻆ واﺻﺳﺿﻆ
لﺊﺪﺳﺋ دﺻائﺺ ﻏﻌﻄﻐاً وﺾ ّﻆ ﺦرﻏﺗات ﺖﻐال
ﻄﺤاﺲرﺾﻆ ،ﺾما ﻇﻈﺧﺗﺿ ّﻆ بممارﺠﺋ بﺳﺨ
تمارﻏﻆ .الﺎﻈفﺟ الﺳمﻐﺺ

ﺦﺗﺋ الﺳﺰام ﻄﻋمﺋ ﺸﻎ ﺾاﺸﺋ ﻄراﺖﻀ
الﺳمر وباﻓخص بالﻈسﺊﺋ لﻂﻈساء .ولﻋﺜا
اﺖرﺦﻆ ﺲﻂى تﻈاول ﻄا ﻏﺿفﻎ ﻄﻆ الﺿالسﻐﻌم
والﺗﺧﻌل ﺲﻂى ﺸﻐﺎاﻄﻐﻆ د اﻓﺠاﺠﻎ ،وﺾﺜلك
ﻄمارﺠﺋ تمارﻏﻆ باﺠﺎﺚﺛام اﻓﺐﺼال .ﺾﻀ ﻏﻌم

ﺍﻓﺤﺼﻦ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺤﻮﺽ

ﺭﺍﻗﺒﻦ ﺃﺛﺪﺍﺀﻛﻦ

ﻄﻆ المﻋﻃ تﺼﻌﻏﺋ ﺻاع الﺗﻌض بﺶﺨ الﻈﺰر
ﺲﻆ الﺔﻈﺟ أو الﺳمر .وﻗ بﺛ ﻄﻆ ﻄمارﺠﺋ
تمارﻏﻆ ﺲﺪﻘت الﺗﻌض ﻏﻌﻄﻐاً ،أو ﻄا ﻏﺳرف
بﺎمارﻏﻆ ﺾﻐﺶﻀ .ﺲﻂﻐﺿﻆ بﺤ ّﺛ ﺲﺪﻘت ﻄﻈطﺼﺋ
الﺗﻌض )الﺎﻎ تسﺎﺚﺛﻄﻈﻋا �ﻏﺼاف الﺎﺊﻌل(
ﺐﻌان ﺐﻃ إرخائﻋا
وإبﺼائﻋا ﻄﺤﺛودة لﺚمسﺋ ٍ
ﺐﻌان أخرى وﻊﺿﺜا دوالﻐك.
لﺚمسﺋ ٍ

ﻗ بﺛ أن تﺿ ّﻆ ﺲﻂى ﺲﻂﻃ بﺤﺿﻀ أﺐﺛائﺿﻆ
وﺬﺊﻐﺳﺎﻋا ﺸﻎ ﺖال ﺬرأت ﺲﻂﻐﻋا أﻏﺋ تﺶﻐرات.
ابﺗﺑﻆ ﺲﻆ أﻏﺋ تﺿﺎﻘت ﻄﺼﻂﺼﺋ أو اﻇﺎفاخات أو
ﺸرط ﺖساﺠﻐﺋ أو ألﻃ وﻇاﺻﺤﻆ ﻄﺚاوﺸﺿﻆ ﻄع
الطﺊﻐﺈ/الطﺊﻐﺊﺋ .

ﺩﺍﻓﻌﻦ ﻋﻦ ﺃﺟﺴﺎﺩﻛﻦ
ﻗ أﺖﺛ ﻏﺳرف جسﺛﺾﻆ ﺾما تﺳرﺸﻈه ،ﺾما أن المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ الﺳﻈاﻏﺋ بﺧﺗﺎﺿﻆ ﻄﻆ ﺣأﻇﻋا أن تﺳﺞز
ﺦﺗﺎﺿﻆ وﺲاﺸﻐﺎﺿﻆ وتﺗاﺸﺮ ﺲﻂﻐﻋا .ﺾ ّﻆ ﺲﻂى دراﻏﺋ بالفﺗﻌﺦات الﺧﺗﻐﺋ الﻌﺻائﻐﺋ ﺾﺎﺧﻌﻏر الﺑﺛي
وﺸﺗﻌﺦات ﺠرﺬان الﺔﻂﺛ وﺸﺗﻌﺦات الﺎﺗري ﺲﻆ ﺠرﺬان ﺲﻈﺺ الرﺖﻃ وﺖ ّﺛدن ﻄﻌاﺲﻐﺛ ﻄﻈﺎﺰمﺋ
الﺳاﻄﻂﻐﻆ الﺧﺗﻐﻐﻆ
�جرائﻋا .اﻇﺎﺊﻋﻆ ﻓﻏﺋ أﺲراض ﺻﺛ تﺰﻋر ﺾﻎ تﻈاﺻﺤﻈﻋا ﻄع
.
جرى إﺲﺛاد ﻊﺜه الﻈﺧائح باﻗﺠﺎﺳاﻇﺋ بﺚﺊراء ﺬﺊﻐﻐﻆ ،إﻗ أن اﺖﺎﻐاجاتﺿﻆ الﺚاﺦﺋ ﺸﻎ ﻄﺔال الرﺲاﻏﺋ الﺜاتﻐﺋ تﺳﺎمﺛ ﺲﻂى تارﻏﺚﺿﻆ المرضﻎ .وﺲﻂﻐﺿﻆ دائماً اﺠﺎﺤارة ﺬﺊﻐﺊﺿﻆ الﺳام
بﺚﺧﻌص أﻏﺋ ﻄﺤاﺾﻀ أو ﻄﺚاوف ﺦﺗﻐﺋ.

