سهسهت تعزيز صحت انمرأة

األطعمت انتي يجت تجنبهب خالل فترة انحمم
األطعمت انممنوعت
جَُع انهحوو اننيئت (تقش ،غٌْ ،سَل ،دواجِ)
اىيحىً واىَأمىالخ اىثحشَح اىثاسدج
(هىخ دوغٍ ،شذذَال)
األسَاك اىرٍ ذحرىٌ عيً ٍسرىَاخ عاىُح ٍِ اىضئثق

انسبت
خطش اىريىز تثنرُشَا اىرىمسىتالصٍا ،واىساىَىُّال
ىنىّها ٍيىشح باىيُسرشَا ،اىرٍ ََنِ أُ ذسثة االجهاض .اىيُسرشَا ىذَه ا
اىقذسج عيً عثىس اىَشَُح وقذ خصُة اىجُِْ ٍَا َؤدٌ إىً اىعذوي أو
ذسٌَ اىذً
قذ ذٌ ستػ مَُاخ اىضئثق اىَسرهينح خاله فرشج اىحَو بذأخش اىَْى وذيف
ف
فٍ اىذٍاغ
اىسىشٍ َجة أَعا ذجْثها تسثة اىَسرىَاخ اىعاىُح ٍِ اىضئثق

اىسَل اىَعشض إىً اىَيىشاخ اىصْاعُح

ذجْثٍ سَل اىثحُشاخ واألّهاس اىَيىشح ٍصو اىسيَىُ واىرشوَد

انبيض اننيئ أو األغعَح اىرٍ ذحرىٌ عيً اىثُط اىُْئ

احرَاه اإلصاتح باىساىَىُّال

انحهيت غير انمبستر أو األجثاُ اىَصْىعح ٍِ حيُة
غُش ٍثسرش (ٍصو حيُة اىَاعض)

ىنىّها ٍيىشح باىيُسرشَا

انخضبر غير انمغسونت

انكبفيين (ٍِ اىقهىج ،اىشاٌ ،اىَششوتاخ اىغاصَح)

انكحول

شبي األعشبة
اىَنَالخ اىغزائُح Supplements
األغعَح اىرٍ قذ ذسثة اىحساسُح

انسعراث انحراريت انزائدة

مع تحيات الجمعية اللبنانية ألمراض النساء والتوليد

ىرجْة اىرعشض اىَحرَو ىوذىمسىتالصٍا اىرٍ قذ ذيىز اىرشتح حُس ماّد
ذضسع اىخعاس
تعط األتحاز ذشتػ اسرهالك مَُاخ مثُشج ٍِ اىنافُُِ باإلجهاض
أواىىالدج اىَثنش ج ،واّخفاض اىىصُ عْذ اىىالدج  ،ىزا ٍِ األسيٌ ذجْة
اىنافُُِ خاله األشهش اىصالشح األوىً ىيحذ ٍِ احرَاه وقىع خطأ .
اىنافُُِ ٍذس ىيثىهٍَ ،ا َعٍْ أّه َساعذ عيً إصاىح اىسىائو ٍِ اىجسٌ ،
وهزا ََنِ أُ َؤدٌ إىً خساسج اىناىسُىً واىَاء
ىُس هْاك مَُح ٍحذدج ٍِ اىنحىه اىرٍ ذعرثش آٍْح أشْاء اىحَو ،وتاىراىٍ
َجة ذجْة اىنحىه خاله فرشج اىحَو أل ُ ذعشض اىجُِْ ىها ٌذذاخو ٍع
اىرطىس اىصحٍ ىيطفو  ،مَا أُ ذعاغٍ اىنحىه خاله فرشج اىحَو َؤدٌ
إىً إصاتح اىطفو بٍرالصٍح اىنحىه اىجُُْْح أو اظطشاتاخ ذطىَشَح
أخشي
االعشاب خاىُح ٍِ اىنافُُِ ،وىنِ ال ّعشف ٍذي سالٍرها  .ساجعٍ
غثُثل اىَخرص قثو ذْاوىها.
ساجعٍ غثُثل اىَخرص قثو ذْاوىها
إرا كاُ واىذ غفيل ،أو أحذ أغفاىل اِخش َِ ىذَه حساسُح عيً غزاء ٍا ،
غفيل هى أمصش عشظح ىإلصاتح تاىحساسُح اىغزائُح  .ساجعٍ غثُثل
ف
اىَخرص
صَادج اىىصُ عِ اىَعذه اىطثُعٍ أشْاء اىحَو ٍَنِ أُ خهذد صحرل،
وستَا خصَذ فٍ اىَسرقثو خطش حذوز صَادج اىىصُ ىذي غفيل  ٍِ .اىَهٌ
أُ ذخراسٌ األغعَح اىرٍ هها افادج ٍضدوض ج أٌ ذىفُش اهسعشاخ اىحشاسَح
اإلظافُح اىرٍ ذحراض َِ إىُها ،ومزىل اىَىاد اىغزائُح اىرٍ ذضَذ ٍِ َّى
غفيل.

