
معلومات رضورية لألطفال
عن البلهارسيا

يحيى وأصحابه يستمتعون بالسباحة.

وهم ال يعرفون إال القليل عن املخاطر التي يعرضون أنفسهم لها كل يوم بالسباحة يف بركة 
قريبة من مدرستهم، إىل أن تتدهور صحة يحيى.

ويؤدي ذلك إىل أن يعجز عن الدراسة.

غري  والعادات  اإلصحاح  سوء  مبخاطر  توعيتهم  ينبغي  يحيى  مثل  األطفال  ماليني  وهناك 
الصحية. 
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قريبة  بركة  وعند  بدقائق،  ذلك  وبعد 
من املدرسة ...

هوّبا!..
هوّبا!..

ها!
ها! ها!

ال عليك، ال داعي 
للقلق. إنها مجرد 

دقائق قليلة ونحن يف 
طريقنا إىل املنزل.

جدك؟  قاله  ما  تذكر  هل  يحيى، 
ينبغي أال نستحم يف هذه الربكة! 

األفريقية. دق  القرى  بإحدى  املدرسة  يحيى وصاحباه سمري وطاهر تالميذ صغار يف 
الجرس بعد الظهر وتم رصف تالميذ الفصول الدراسية.
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ها! ها! ها!
ها ها ها ها ها!

ها ها ها!

لنذهب إىل املنزل.
أنا جوعان.

حسناً إنني
ذاهب.

لقد تأخرنا.

كم مرة قلت لكم
أال تظن أنك ستمرض إذاآسف يا جدي!أن تعودوا مبكراً؟

استحممت يف هذه الربكة؟
وبعد عدة أيام يف املدرسة...
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صباح الخري
يا أطفال!

صباح الخري
أستاذنا!

نحن اآلن بصدد
أن نتعلم ...

يحيى ماذا
أصابك؟

حسناً
ال يشء!

إذاً رجاًء أن تقفوا
جميعاً فقد حان وقت
حل املسائل الحسابية.
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يحيى. كم تساوي ستة 
أستاذ، هل ميكن أن يف خمسة ناقص سبعة؟

أذهب إىل املرحاض؟

نعم، اذهب برسعة 
وأعطني اإلجابة عندما 

شكراًتعود.
أستاذ.

ستة يف خمسة ... 
ناقص ... سبعة؟

يا إلهي! ما هذا 
الدم؟

إذاً يحيى ماذا كان
السؤال مرة أخرى؟

خمسة يف ...

أو ستة يف ...
سمري ويحيى وطاهر. لقد الحظت

أنكم مل تعودوا تنتبهون جيداًيف الفصل.
ماذا حدث لكم؟

Schistosomiasis_BD_Ar.indd   4Schistosomiasis BD Ar indd 4 28.06.15   18:5228 06 15 18:52Schistosomiasis_BD_Ar_HR.pdf   4Schistosomiasis_BD_Ar_HR.pdf   4 2/25/2016   9:04:46 AM2/25/2016   9:04:46 AM



55

حسناً ينبغي أن أرىآه، يا إلهي!
أخربوين يا أوالد ...ثالثتكم بعد الحصة.

ماذا حدث لكم؟
أستاذ، إنني مذعور جداً 

لقد تبولت بوالً أحمر
هذا الصباح.

دم يف البول؟ ينبغي أن
تذهب إىل املركز الصحي.

حسناً. ميكن أن تذهب اآلن. ولكن
تذّكر أن تخرب والديك بأن يصطحباك

إىل املركز الصحي.

مبجرد أن ذهب يحيى إىل املنزل أخرب جده بأنه ينبغي أن يذهب إىل املركز الصحي...
يا إلهي! األمر يبدو خطرياً، 

سأصطحبك إىل
املركز الصحي غداً!
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ويف اليوم التايل جاء الجد إىل غرفة يحيى...

يحيى، هيا بنا نذهب 
إىل املركز الصحي.

آه، مازلت أشعر 
بالتعب ولكن...

... سأذهب إىل 
املدرسة ألن لدينا 
حصة رياضيات 

هامة.

حسناً. ولكن أخرب مدرسك 
بأنني سأحرض اليوم

إىل املدرسة بعد الظهر
وآخذك إىل املركز الصحي.

أرسع يا يحيى،
لقد تأخرنا!

صباح الخري.صباح الخري أستاذ!ويف املدرسة...
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أوالً وقبل كل يشء،
تعالوا نحل بعض
املسائل الحسابية.

ائني. يف أحد السباقات هناك ١٠ عدَّ
سقط منهم اثنان عندما أطلق املذيع

إشارة البدء! وسقط ثالثة يف وسط السباق...

... وسقط واحد قبل خط النهاية.
ائني كم عدد العدَّ

الذين أكملوا السباق؟ يحيى!

هههه! هههه! هههه!
هههه! هههه! هههه!

إيه! ال تضحكوا!

Schistosomiasis_BD_Ar.indd   7Schistosomiasis BD Ar indd 7 28.06.15   18:5228 06 15 18:52Schistosomiasis_BD_Ar_HR.pdf   7Schistosomiasis_BD_Ar_HR.pdf   7 2/25/2016   9:04:49 AM2/25/2016   9:04:49 AM



88

يحيى،
ماذا أصابك

إنني... إ...

الرعاية األولية

املركز الصحي

يا إلهي! يبدو أنك مصاب
بحمى شديدة! هيا بنا

نذهب إىل املركز الصحي.

ال تقلق ستكون بخري!
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يا له من صبي مسكني!
لنأخذه إىل الطبيب فوراً.

إذاً، ماذا أصابك
غرفة الطبيبأيها الصبي؟

لقد سقط يف الفصل.
وهو مصاب بحمى 

شديدة.

ويشكو أيضاً من أن
بوله أحمر اللون.

ال تقلق سنتحرى األمر
ونعرف ماذا أصابه.

أيتها املمرضة رجاًء خذي عينات البول 
والرباز وأرسليها إىل املخترب.

يا إلهي، نعم...،
يا لألسف
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يحيى!

نعم سيديت!

حسناً يحيى،اجلس من فضلك
إنك مصاب بالبلهارسيا.

البلهارسيا؟
مانوع هذا املرض؟

إنه مرض خطري ولكن
ميكن العالج منه بسهولة.

وهو مرض تحمله
املياه وميكن أن يصاب

به الناس بسهولة
عندما يسبحون يف مياه

راكدة أو يف نهر.

إنه يجعلك تشعر بالتعب
عىل الدوام. وقد تتبول دماً

وقد تتربز دماً أحياناً.
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وميكن أن يؤثر تأثرياً خطرياً
عىل صحتك. كام أنك لن تقدر

عىل الرتكيز والحصول عىل درجات 
جيدة يف املدرسة.

وأخرياً هذا املرض
ميكن أن يقتلك.

ولكن ال تقلق يا يحيى فمرض البلهارسيا
ميكن العالج والوقاية منه بسهولة

عند اكتشافه مبكراً. وسوف نعطيك دواًء
اسمه برازيكوانتيل وستكون بخري.

ميكنك اآلن أن تذهب
إىل املمرضة وسوف
تعطيك الدواء فوراً.

نحن عىل علم بأن كثرياً مننعم أيها الطبيب.أيها املدرس.شكراً أيها الطبيب.
أطفال املدارس مصابون بالبلهارسيا.

لذا سنتيح دواء برازيكوانتيل لجميع
املدارس األسبوع القادم، وسيحصل

كل طفل عىل جرعة منه.

حسناً، إنه
خرب سار.
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إذاً، ضع حبة الدواء
عىل لسانك وابلعها

مع املاء.

حسناً يا يحيى، ميكنك
أن تذهب إىل املنزل وتسرتيح.

شكراً لِك
أيتها املمرضة

ال شكر عىل واجب، شكراً لِك أيتها املمرضة.
أمتنى لكم يوماً طيباً.

وفـي اليوم التالــي ذهـــبت مديـــرة املدرســة إلــى غرفــة املدرِّســني.

املهم  من  يحيى.  فعل  مثلام  متاماً 
تناول الطعام قبل بلع حبة الدواء.
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صباح الخري أيها 
املدرسون واملدرسات!

صباح الخري
السيد سليامن،سيديت!

ما هي مشكلة يحيى؟

البلهارسيا

البلهارسيا!
يا إلهي، ألرى. أظن

أن لدينا كتاباً عن البلهارسيا
يف مكتبتنا.

واآلن علينا أن نتعرف عىل هذاحسناً، حسناً، ها هو!
املوضوع كمعلومات إضافية. وسأبدأ

بالفصل الدرايس الذي يدرس فيه يحيى.

حسناً، سآخذ فصوالً 
دراسية أخرى. 

عىل فكرة، لقد قال الطبيب
إن دواء برازيكوانتيل سيتاح لجميع

املدارس األسبوع القادم.

ينبغي أن نخرب كل األطفال
بأن يبلغوا آباءهم.
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إنني غري معتاد عىل املسائل
الخاصة بالصحة. كيف ميكن

أن ُأدرِّس هذا املوضوع؟

إذاً،
البلهارسيا!

البلهارسيا

سيديت، هل ميكن أن تتفضيل 
برشح معنى هذا الكلمة.

لسنا اليوم بصدد تعلم
كلمة إنكليزية.

يحيى، ماذا قال الطبيب
عندما ذهبت إىل

املركز الصحي أمس؟

بل سنتعلم مسائل 
خاصة بالصحة.

قال إنني مصاب بالبلهارسيا
ألن بويل فيه دم.

حسناً، رمبا يكون بعضكم
يعاين من نفس املرض وهو
ال يعرف ذلك حتى اآلن!
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وهي مرض طفييل تتسبب فيه عدة أنواع من الديدان («ديدان 
مثقوبة»)، وهي ديدان طفيلية من جنس املنشقات. األمر واضح! ُتعرف البلهارسيا أيضاً

باسم داء املنشقات

ال ا ا ا ا !

وعندما تتبولون أو تتربزون يف املياه العذبة يفقس بيض البلهارسيا يف 
املياه ويلوث القواقع. وتنمو الديدان يف القواقع وميكن أن تصيبكم 

بالعدوى إذا اغتسلتم أو سبحتم أو غسلتم مالبسكم يف الربك املوبوءة.

حسناً، دعوين أرشحها بطريقة 
أخرى. البلهارسيا مرض ديداين.

تتسبب فيه ديدان 
مسطحة، ويرقاتها تطلقها 

قواقع املياه العذبة.
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ولكن مازلت ال أفهم.
حسناً. دعوين أرشح لكم أكرثهل ميكن أن ترشحي أكرث؟

دورة حياة البلهارسيا.
عندما تتبولون أو تتربزون يف املياه العذبة 

يفقس البيض الذي يف البول أو الرباز.

وتنمو الطفيليات وتصبح ديداناً تطلقها
القواقع وتسبح بحرية يف املياه.

ويطلق البيض طفيليات
تدخل نسيج القواقع.

نعم، كيف تدخل هذه هل لديكم أية أسئلة؟
الديدان جسم اإلنسان؟
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حسناً.

عندما يدخل اإلنسان
يف املاء امللوث ...

تخرتق الريقات 
جلده.

كيف ميكن أن
 نعالج البلهارسيا؟

حسناً، عندما يصاب اإلنسان 
بالعدوى يوزَّع عليه دواء 

برازيكوانتيل مجاناً يف املدرسة
يك ُيعالج من البلهارسيا.

ومع ذلك ينبغي أن تتجنبوا
التبول والتربز أو االستحامم
يف مسّطحات املياه العذبة.

وهذا هو السبب الذي 
دعانا إىل مناقشة هذا 
املوضوع اليوم. هل كل 

يشء واضح؟

نعم يا أستاذة،
شكراً لِك.
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وألن كثرياً من األطفال يف املدرسة ويف هذه املنطقة
مصابون بعدوى البلهارسيا سُيعطى كل واحد جرعة عالجية.

وينبغي أن تبلغوا آباءكم أو أولياء أموركم بذلك.

ونحن نفرتض أنكم جميعاً ميكن
أن تكونوا مصابني بالعدوى. ولهذا

ينبغي أن تأخذوا كلكم الدواء.

هل أنتم مستعدون؟

وال تنسوا أن تأكلوا جيداًنعم!
قبل أخذ الدواء!

حسناً، هذا
جيد جداً.

إذن، كيف
كانت الحصة؟

قة  كانت مشوِّ
بالفعل!
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انتبهوا جيداً من فضلكم!ويف األسبوع التايل ...
نأمل أن تكونوا جميعاً

قد أكلتم جيداً هذا الصباح!

واليوم، سنقيض
فرتة الصباح يف توزيع 

الدواء.

فهذه حملة خاصة
ملكافحة البلهارسيا.

أعتقد أن غالبيتكم
تعرف عىل الدواء الذي
نعطيه، أليس كذلك؟

نعم سيديت، 
برازيكوانتيل!

حسناً. اصطفوا اآلن، وينبغي
أن يتقدم كل واحد يف دوره.
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إذاً كم
يبلغ طوله؟

اسمك
لو سمحت؟

حسناً، احرص عىل
أن تبتلع القرص.

ممتاز، يحيى. وتذكر أنك يجب
أن تكرر الدواء العام القادم.

لقد سبق أن أخذت الدواء 
بالفعل يف املركز الصحي.
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يا إلهي، لقد كان 
يوماً طويًال.

أعتقد أن من األفضل أن
نرسل األطفال إىل منازلهم.

إيه، اسمعوين جيداً من فضلكم. اآلن وقد أخذتم الدواء،
ميكنكم أن تعودوا إىل منازلكم. وسوف نستأنف الدراسة غداً.

فلنذهب
ونقتل القواقع!

إن قتل القواقع لن يساعدنا. فعددها كبري للغاية 
وميكن لواحدة فقط من القواقع أن تنقل املرض.

ينبغي أن نعلِّم الناس أن الصبية 
ال ينبغي أن يتربزوا يف املياه وأنه 
ينبغي أن يستخدموا املراحيض 

بدالً من ذلك.

نعم. ميكننا أن نتخلص من البلهارسيا إذا 
غرينا جميعاً عاداتنا إىل عادات صحية.

النهاية
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عندما يتبول أو يتربز األشخاص املصابون
بالعدوى يف املياه العذبة يفقس البيض

املوجود يف البول أو الرباز.

يفقس البيض ويطلق طفيليات
تدخل نسيج القواقع.

وتنمو الطفيالت وتصبح ديداناً
تطلقها القواقع وتسبح بحرية يف املياه.

وعندما يدخل
الناس إىل املياه
امللوثة تخرتق

الدودة جلدهم.

دورة حياة البلهارسيا (داء املنشقات)
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إمأل جدول الفصل
يف أسبوع

إسم املدرسة
إسم التلميذ

األحد

األثنني

الثالثاء

األربعاء

الخميس
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١- ما هي البلهارسيا؟
٢- كيف تصيبك البلهارسيا؟

٣- ما أعراضها؟
٤- ما الذي ينبغي أن تفعله إذا وجدت دماً يف بولك؟

٥- ما هو برازيكوانتيل؟
٦- من يعطيك برازيكوانتيل؟

٧- ما النصيحة الصحية التي تود أن تعطيها ألصحابك؟
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بيانات النرش يف كتالوج مكتبة منظمة الصحة العاملية:

يحيى مريض بالبلهارسيا: معلومات رضورية لألطفال عن البلهارسيا**

١- داء املنشقات – الوقاية واملكافحة. ٢- املعرفة الصحية واملواقف واملامرسات. ٣- الرسوم املتحركة. ٤- األطفال. ١- منظمة الصحة العاملية

(WC 810 :تصنيف املكتبة الطبية الوطنية)     ISBN 978 92 4 650190 8

© منظمة الصحة العاملية، ٢٠١١. أعيد الطبع يف عام ٢٠١٣.
جميع الحقوق محفوظة. ميكن الحصول عىل مطبوعات منظمة الصحة العاملية من عىل موقع املنظمة اإللكرتونـي (www.who.int) أو رشاءها من قسم الطباعة والنرش، منظمة 
العاملية  Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland 20(هاتف رقم: ٣٢٦٤ ٧٩١ ٢٢ ٤١+؛ فاكـس رقم: ٤٨٥٧ ٧٩١ ٢٢ ٤١+؛ عنوان الربيد اإللكرتوين:  الصحة 

.(bookorders@who.int

وينبغي توجيه طلبات الحصول عىل اإلذن باستنساخ أو ترجمة منشورات منظمة الصحة العاملية – سواء كان ذلك لبيعها أو لتوزيعها توزيعاً غري تجاري - إىل قسم الطباعة والنرش عرب 
.(http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html) موقع املنظمة اإللكرتوين

والتسميات املستخدمة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، ال تعرب إطالقاً عن رأي منظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو 
لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها. 

وذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات معتمدة، أو موىص بها من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضيًال لها عىل سواها مام مياثلها ومل 
يرد ذكره. وفيام عدا الخطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط تحتها.

وقد اتخذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك فإّن املواد املنشورة توزع دون أي ضامن من أي نوع رصيحاً 
كان أو ضمنياً. والقارئ هو املسؤول عن تفسري واستعامل املواد املنشورة. واملنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن األرضار التي ترتتب عىل استعامل هذه املواد.

ُطبع يف سويرسا

** سبق النرش بعنوان: يحيى مريض بداء املنشقات: معلومات رضورية لألطفال عن داء املنشقات

شكر وتقدير
تم إعداد هذه الوثيقة بفضل منحة مالية من مجموعة مريك (Merck) بأملانيا.

يف عام ٢٠٠٧ دخلت مجموعة مريك (Merck) يف رشاكة مع منظمة الصحة العاملية بهدف مكافحة داء املنشقات لدى أطفال املدارس 
يف قارة أفريقيا.

ومتنح مجموعة مريك عىل املدى املتوسط ٢٥٠ مليون قرص من دواء سيزول ٦٠٠ تحتوي عىل املكون الفعال برازيكوانتيل.
وستتابع مريك Merck مجهوداتها إىل أن يتم استئصال املرض بإفريقيا.
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معلومات رضورية لألطفال
عن البلهارسيا

يحيى وأصحابه يستمتعون بالسباحة.

وهم ال يعرفون إال القليل عن املخاطر التي يعرضون أنفسهم لها كل يوم بالسباحة يف بركة 
قريبة من مدرستهم، إىل أن تتدهور صحة يحيى.

ويؤدي ذلك إىل أن يعجز عن الدراسة.

غري  والعادات  اإلصحاح  سوء  مبخاطر  توعيتهم  ينبغي  يحيى  مثل  األطفال  ماليني  وهناك 
الصحية. 
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