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ما مواصفات الحقيبة المدرسية
المثالية ؟
حقيبة الطالب متثل عبئا كبير جدا ً عليه
فغالبا ً ما نرى األبناء يعانون بشدة من ثقل
حقيبة املدرسة  ،مما يسبب تقوس ظهر
الطفل  ،و حدوث العديد من املشاكل .
لذا ،أوصي كثير من خبراء العناية بصحة
األطفال ـ اآلباء واألمهات ـ بالتروي
واالنتباه عند اختيار احلقيبة املدرسية
للطفل ،وأال َّ يكتفوا باختيار احلقيبة
التي تنال إعجابـه ،ولكـن يجب النظــر
إلـــي احلقيبة الـتي تتوافــر فيــها
معـايير الصحة واألمان.

وأكدت الدراسات الدولية أن وزن احلقيبة
املدرسية املناسبة للطالب يجب أن
يقدر وفقً ا لوزن الطالب نفسه  ،أي أنه
ينبغي أن يشكل وزن احلقيبة  % 15من
وزن الطالب كحد أقصى ،فالطالب
الذي ال يزيد وزنه على  40كيلو غراما ً
يجب أال َّ يحمل حقيبة يزيـد وزنها عن
 6كيلوغرامات ،وإذا قام الطالب باالنحناء
إلى األمام فإن ذلك يعني أن الوزن يفوق
قدرته على احلمل.
و للتغلب على هذه املعاناة يجب أن يختار
اآلبــاء احلقيبة املناسبــة للطـالـب

مواصفات

يجب أن تتمتع احلقيبة املدرسية
بوزن خفيف  ،حيث يُفضل أن يتراوح
وزنها بدون أي محتويات بني  1إلى 1.3
كيلوجرام .ويُحذ َّر من أن تكون احلقيبة
أخف من هذا الوزن حيث أنها في هذا
احلالة ستفتقر إلى املتانة الالزمة.

الحقيبة المثالية

من الضروري اختيار احلقائب ذات
اللون الفاحت ،حتى يصبح الطفل مرئيا ً
بشكل واضح لسائقي السيارات
خالل ساعات النهار.

يفضل أال ّ يقل عرض حزام الظهر
عن  30ميلليمترا على الناحيتني
وأن يكون مزودا ً ببطانة ناعمة عند
الكتفني كي ال تسبب له أ ّي إصابة أو
مشاكل في الظهر.
يفضل أال َّ يقل طول حزام الظهر
عن  50سنتيمترا ً  ،واألفضل أن يكون
مصنوعا ً من مواد عاكسة للضوء
لتوفـير مزيـد من األمـان للطفل
على الطريق.
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وفقا ً ملعـايير الصحــة واألمــان.
ومن الضروري أن يجري أهالي الطالب
فحوصات طبية دورية ألبنائهم للكشف
على العمود الفقري ملعاجلـة املشكالت
الصحية مبكراً ،خاصة إذا كانت ناجمة
عن ثقل وزن احلقيبة املدرسية .

اختيار احلقيبة التي مُيكن للطفل
حملها وتنزيلها بنفسه بدون مساعدة
اآلخرين ،وينبغي على اآلباء االنتباه
أيضا ً إلى ما إذا كان مُيكن للطفل
تعديل وضعية حزام الكتف اخلاص
باحلقيبة أم ال.

ينبغي أال َّ حتتوي احلقيبة املدرسية
على أية حواف أو زوايا حادة ،وأن
تكون مصنوعة من خامات تخضع
للمعـايير الصحية.
هناك احلقائب التي مُيكن جرها
وحملها على الكتف في آن واحد،
وهي خيار جيد ألنها تمُ كن الطـالب
من جـر حقيبته بدال ً مـن حملها
طـوال الوقت .
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أفضل مـا ُتقدمـه لطفلك في
العام الدراسي الجديـد ...
وجـبـة
فـطور صحـية
الفطور يعطي انطالقة نشطة لطفلك
ألنه ميده بالطاقة ويضمن تلبية حاجاته
الغذائية اليومية من جميع العناصر
الغذائية الهامة التي يجب أن يتناولها
األطفال خالل يومهم من أجل النمو
واللعب والتعلم والتمتع بصحة أفضل.
وقد وُجد أن الذين يلغون الوجبة
الصباحية ال يستطيعون تعويض هذه
العناصـر في الوجبات األخـرى.
إن األطفال الذين يتناولون وجبة الفطور هم أكثر يقظة وتركيزا ً  ،ولذا فهم ينجحون بشكل أفضل في االختبارات املدرسية،
ويكونون أكـثر إبداعـا ً وحيوية باملقارنة مـع األطفال الذيـن ال يتناولـون الفطــور .كما أنهم يتمتعـون بوزن صحـي مالئـم
وبغياب أقل عن املدرسة .
إن الوجبة املدرسية ال تُشكل بديال ً
لوجبة الفطور كما يعتقد بعض أولياء
األمور وإمنا هي مكملة لها كوجبة
خفيفة خالل ساعـات الدوام املدرسـي
لتمـد الطالـب بالطاقـة ملواصلـة يـوم
دراسي مليء بالنشاط واحليوية وهي
ضرورية ومكملة الحتياجــه اليومــي
لكنـها ال تغني عن وجبة الفطور.
ولتشجيع طفلك على تناول الفطور
بشكل منتظم ومستمر يجب أن تكون
ض عليه ذلك ،وأن
قدوة له دون أن تفر َ
تشاركه في وضع جدول أسبوعي بسيط
ومنوع يحتوي على مقترحات لوجبات
يومية لإلفطار من األطعمة التي يحبها
وميكنك حتضيرها معه أو جتهيز مكونات
شنطة األكل في اليوم السابق.
وطبعا ً فإن النوم واالستيقاظ املبكرين
يساعدان في جناح ذلك أيضاً .وبعد
بضعة أسابيع يصـبح الفطــور عــادة
صباحية جميلة .

قدم لطفلك
ِّ
وجبة فطور صحية
• سندويتش لبنة أو جنب مع شرائح
اخلضار والزيتون وعصير البرتقال الطازج.
• سندويتش البيـــض مــع شـرائـح
الطماطم واخليار مع كوب حليب قليل
الدسم.
• شريحة اخلبز مع زبدة الفول السوداني
واملوز.
• حبوب الفطور من القمح الكامل
مع احلليب و حبة فاكهة (جتنب احلبوب
املغطاة بالسكر).

• وجبة حبوب الشوفان واحلليب مع
العسل والزبيب.
احلمص
• كوب من البقول كالفول و
ُّ
و الفاصولياء مع اخلبز األسمر وشاي
احلليب.
• كوب زبادي مع البيض املسلوق وشريحة
خبز أسمر.
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نصـائـح ذهبيـة
أليــام صحيـة
داوم على شرب احلليب يوميا؛ ألن األطباء
ينصحون بشرب كأسني من احلليب
يوميا مقسمة على أربع فترات
فاحلليب يساعد على تقوية العظام
وصالبة األسنان .كما أنه يقي اإلنسان
من أمراض عديدة.

مارس النشاط البدني بشكل يومي؛
ألنه ميأل اإلنسان بالطاقة ويقوي قدراته
العقلية ويخلصه من التوتر والقلق.
تناول اإلفطار الصباحي قبل الذهاب
إلى املدرسة ،وتناول الفواكة واخلضروات
بشكل يومي وقلل من تناول الوجبات
السريعة واحللويات.

احرص على شرب كمية كافية من
املاء مبقدار ال يقل عـن  2لتـر يوميا ً
وامتنع عن مشروبات الطاقة .

ـم مبكرا ؛ ألن النوم الكافي يساعد
نَ ْ
الطـالب عـلى معاجلـة معلـوماتهم
ويحسن ذاكرتهم.

فحص الطلبة المستجدين بالمرحلة
االعدادية ....

يعتبر الفحص املرحلي للطلبة
املستجدين للمرحلة اإلعدادية من
أهم اخلدمات الوقائية التي تقدمها
وزارة الصحة في مملكة البحرين لطلبة
املدارس احلكومية واخلاصة  ،حيث تقدم
هذه اخلدمة من خالل املراكز الصحية.
ومن أهداف الفحص:
•االكتشاف والتشخيص والعالج املبكر .
•معرفة صحة وسالمة النظر والسمع
وصحة الفم واألسنان.
•معرفة احلالة الصحية ودراسة العادات
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احرص على استكمال كافة التطعيمات
األسـاســية والتكميلـــية .ألن هــذه
التطعيمات تعمل على حماية األطفال
من خطر اإلصابة باألمراض اخلطيرة
التي قد تسبب الوفاة أو اإلعاقة.

والنفسية للطالب والطالبة.
• التوعية الصحية للطالب والطالبة
الصحية املتوفرة سلبا ً وإيجابا ً وخاصة وولي األمر وتزويدهم باحلقائق واملعلومات
اخلاصـة بصحـتهم والعوامـل املؤثــرة
في مرحلة املراهقة.
•دراسة العالقة بني التاريخ الصحي وتشجيع اإليجابي وجتنب السلبي.
الفردي والعائلي والبيئي للطالب.
•حتــديد احتياجـات الطلــبة
والطالبـات مــن التـطـعـيـمـات
اجلديدة أو تصحيح أي انحراف في
صحتهم في وقت مبكر.
•متابعة احلاالت املرضية اخلاصة
وتوثيق كافة البيانات اخلاصة
باحلالة الصحية واالجتماعية
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نصائح مفيدة للوقاية من األمراض
الجلدية ....
تكثر املشاكل واألمراض اجللدية خالل الفترة الدراسية  ،وذلك ألن معظمها ينتشر بني
طالب الصـف عـن طريـق التالمس أو الهـواء.
بعض هذه املشاكل تكون ناجتة عن عادات خاطئة  ،و ميكن جتنبها أو التقليل من نسبة
اإلصابة بها من خالل النصائح التالية:
• عودوا أبناءكم على شرب كميات كافية من املاء ،فاملاء ضروري جدا ً للبشرة وللشعر
واألظافر .كما ميكنكم وضع أي نوع من الفواكه أو اخلضروات أو حتى سلطة الفواكه
في حقيبتهم املدرسية.
• قوموا بتشجيعهم على شرب العصائر الطازجة ،دعوهم يتعلمون
أن هذا جزء من وجبتهم املدرسية اليومية ملا للفيتامينات واملعادن
من أهمية في تقوية وتعزيز املناعة.
• احرصوا على اطالع املدرسة على تاريخ ابنكم املرضي ،وكما تعلمون
أن األمراض اجللدية من األمراض التي ال ميكن إخفاؤها وطبيعة
الفضول عند األطفال وبراءتهم ستدفعهم إلى الكثير من التساؤالت
واالنفعاالت ،لذلك يُفضل شرح احلالة املرضية للمدرسني والطلبة ،
لتجنب الكثير من اإلحراجات.
• عودوا أطفالكم على روتني العناية اليومية بالبشرة ،ففي فترة
املدرسة يتعرض الطفل لفترات طويلة ألشعة الشمس  ،فليبدأ
الطفل بوضع كرمي الوقاية من الشمس بصورة يومية قبل الذهاب
للمدرسة ويفضل استخدام صابون لطيف على بشرة األطفال
واحلرص على ترطيب البشرة بعد االستحمام مباشرة.
• اذا ظهر للطفل أي طفح جلدي  ،مثل حبوب منتشرة على اجلسم ،أو بقع حمراء مع حكة  ،أو تساقط الشعر في بقعة من
الرأس مع قشرة  ،يجب استشارة طبيب جلدي بأسرع وقت ممكـن وإخطـار املدرسـة بالنتائج ،كما يجب إبقـاء الطفل باملنزل
حلـني إنتهاء فترة العالج.
ِهـربس ()herpes

اسم يطلق على أمراض فيروسية
معينة ،تسبب ظهـور فقاقـيع والتهاب
علـى اجللــد .تتجـلى بحويصــالت أو
فقاقـيع مائيـة صـغيرة ،ذات لون أصفر
مائل إلـى البياض ،يغلب ظهـورها
على الشفتني ،أو على مقربة منهما،
أو فـي الفـم.

حب الشباب ()Acne Vulgaris

حب الشباب هو االضطراب اجللدي
الناجم عن انسداد املسامات اجللدية
بفعل الزيوت واخلاليا اجللدية امليتة.
يشيع حب الشباب بني املراهقني
ويتالشى بشكل تدريجي بعد مرحلة
املراهقة كما يتأثر به الذكور بشكل
يفـوق االنـاث .

سعفة الراس ()Tinea Capitis

س ْعف ُة الرأْس هو التهاب فطري يصيب
جلدة الرأس .وهو مرض معد ينتقل بني
االطفال خاصة .قد يحدث معه اصابة
في الذقن ،أو بني أصابع القدم.
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