
 

 المدرسه إلى تذهب كً سامح ٌا هٌا: األم

 .المدرسه إلى الذهاب استطٌع وال أمى ٌا مرٌض وكأنى أشعر: سامح

 سامح؟ ٌا تشعر بماذا: األم

 .واجبى أداء فى التركٌز استطٌع والضعف،وال بالهزل أشعر: سامح

 بك؟ ماذا نعرف كً الطبٌب إلى نذهب بنا إذن،هٌا: األم

 بك؟ بطل،ماذا ٌا مرحبا  : الطبٌب

 مرٌض وكأننى دكتور،أشعر ٌا مرحبا  : سامح

 كٌف؟: الطبٌب

 .البشره مشحوب اللون أصفر وجهه أرى دكتور ٌا دائما  : األم

 .حالته تشخٌص من أتأكد حتى دم تحلٌل له تجرى أن ٌجب: الطبٌب

 .الدم تحلٌل مركز إلى نذهب بنً ٌا بنا هٌا: األم

 .قلٌله لٌست بدرجه األنٌمٌا من ٌعانى ابنك ان تؤكد التحلٌل نتٌجة: التحالٌل طبٌب



 أفعل؟ وماذا: األم

 الطبٌب لك   ٌقوله   ما تتبعى أن علٌك  : التحالٌل طبٌب

 .علٌه تظهر التى األعراض مع خاصة األنٌمٌا من ٌعانى انه البداٌه من اشعر كنت: الطبٌب

 األنٌمٌا؟ مرض هو ما: سامح

 الجسم،وتكون فى الحدٌد كمٌة نقص نتٌجة األطفال عند الدم،ٌحدث فقر أو األنٌمٌا: الطبٌب

 .المعتاد من أقل الدم فى الحمراء الدم خالٌا

 .األنٌمٌا أعراض هً وما: األم

 البشره اللون،وشحوب اصفرار مع وهزال   تعبا   أكثر الطفل ابنك،ٌبدو مع حدث مثلما: الطبٌب

 وفقدان القلب فى بخفقان شعوره مع التنفس فى وسرعه القلب ضربات زٌادة فضال عن

 .الشهٌه

 المرض؟ هذا من أعانى سأظل وهل: سامح

 على نتفق دعنا نتٌجه،ولكن معك سٌفعل فٌتامٌن عن لك بطل،سأكتب ٌا ال بالطبع: الطبٌب

 وتنتصر األنٌمٌا مرض تواجه ٌجعلك سلٌم غذائى نظام تتبع عندما إال بتحسن تشعر لن انك

 .علٌه

 اتبعه؟ أن ٌجب الذى الغذائى النظام هو وما: سامح

 الذى األسود العسل منها األنٌمٌا تواجه التى الحدٌد،هً بعنصر غنٌه أطعمه ٌوجد: الطبٌب

 والبوتاسٌوم الكالسٌوم مثل الضرورٌه بالمعادن جدا   غنى وهو السكر قصب من انتاجه ٌتم

 .والكربوهٌدرات للطاقه جٌد مصدر والحدٌد،وهو والنحاس

 .شفائى ٌتم حتى األسود العسل سأتناول وأنا: سامح

 .تتناولها أن ٌجب أخرى أغذٌه بطل،ٌوجد ٌا تمهل: الطبٌب

 هً؟ وما: سامح

 الدجاج تتناول ان ٌجب الدهون،كما من الخالٌه الحمراء اللحوم تتناول ان ٌجب: الطبٌب

 .والسبانخ والجرجٌر الملوخٌه مثل واالسماك،والخضروات



 الغذائى؟ النظام هذا فى فاكهه ٌوجد ال: سامح

 دهون،لكنه أي على احتوائه لعدم التفاح مثل الفاكهه تتناول ان ال،ٌنبغى بالطبع: الطبٌب

 كما والحدٌد والفسفور والكالسٌوم البوتاسٌوم مثل المعدنٌه األمالح من كثٌر على ٌحتوى

 مثل للبقولٌات تناولك أهمٌة عن والمانجا،فضال   والزبٌب والعنب التمر تتناول ان ٌجب

 .وغٌرها والذره والشوفان القمح مثل والحمص،والحبوب والبازٌالء والفاصولٌا العدس

 !ذلك؟ كل سأتناول وانا:  سامح

 إنسان وستصبح األنٌمٌا مرض من عالجك الغذائى،سٌتم النظام هذا تتناول عندما: الطبٌب

 .اسبوعٌن بعد مرض،أراك أي من تعانى ال قوى

ب ال أمى ٌا كفى: سامح  .كثٌرا   اللحمه أح 

 الفاكهه إناء لك سأحضر: األم

 .حسنا  : سامح

 بطل ٌا الٌوم حالك كٌف: الطبٌب

 دكتور ٌا كبٌر بتحسن أشعر: سامح

 .األنٌمٌا نسبة من اتأكد حتى أخرى مره   دم تحلٌل له ستجرى إذن: الطبٌب

 دكتور ٌا حسنا  : األم

 .األنٌمٌا من سامح شفى لقد مذهله النتٌجه! ٌمكن ال: التحالٌل طبٌب

 .هلل الحمد بالسعاده أشعر:  األم

نئك أن ٌجب واآلن حسنا  : الطبٌب  .األنٌمٌا من شفٌت فقد المذهله النتٌجه بهذه سامح ٌا أه 

 منه الوقاٌه وكٌفٌة األنٌمٌا مرض عن اصدقائى كل وسأخبر جدا   سعٌد انا حسنا  : سامح

 .له تعرضت ما لمثل ٌتعرضون ال حتى

 .دكتور ٌا لك جزٌال   شكرا  : األم

 وآماله مصر مستقبل ألنهم بابنائنا نعتنى ان واجب،فٌجب على شكر ال: الطبٌب



 قصص لألطفال كل ٌوم قصة
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