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:شطعلا ةلازإل لضفألا مه تابورشملا  هذه - تاقوألا لک يف و امئاد

برشلا ءام = ةيفنحلا  هايم
.ارسيوس لک يف ايناجم اهيلع لوصحلا نکمي و رکسلا نم ةيلاخ 
 نکمي و مظـتنم لکشب ارسيوس يف ةيفنحلا  هايم صحف ىرجت 

.كش ىندأ نودب  هبرش
 ىرخأ نکامأ يف و ،عيبانيلا نم  هايملا يتأت نکامألا ضعب يف 

.ةيفوجلا  هايملا  تاروفان نم  هايملا بسکت
.اهباشتم ريغ نکامألا لک يف ةيفنحلا  هايم معط نوکت كلذل 

(كينوبراکلا ضماح نودب وأ عم) ةيندعملا  هايملا
 بسح ،ةفلتخم ةيندعم حالمأ ىلع يوتحت .رکسلا ىلع يوتحتال

. هايملا اهنم يتأت يتللا ةيندعملا عيبانيلا

رکس نودب باشعألا و  هکاوفلا ياش
 عاونأب  اهنم ريثکلا دجوت .نمثلا صيخر و رکسلا ىلع يوتحي ال

 .قاذملا ةفلتخم

 طقف لئاوس درجم تابورشملا  هذه ربتعت ال -ريداقمب رخآلا و نيحلا نيب
 :ةينيب تابجوک ربتعت اهنإ لب

 
بيلحلا

 رکس ،بيلحلا نوهد ،نيتورب) ةمهملا ةيئاذغلا داوملا نم ريثکلا يوتحت
 تسيل و ةينغ ةينيب تابجوک مدخت (نداعم ،تانيماتيف ،بيلحلا

.شطعلل ليزمک

 هتالوکوشلاب بيلحلا ،نيتلاموفوا ،هکافلا ةفاضإ عم بيلحلا تابورشم
 نم ريثکلا ةفاضإ عم نکلو ،بيلحلاک ةيئاذغ داوم ىلع نووتحي

 .شطعلل يليزم نوربتعي ال مهف ،رکسلا

 وأ  هکاوفلا ريصع
هکاوفلا زکرم

 ،حافتلا ريصع وأ لاقتربلا ريصع لثم  هکاوفلا تاراصع عاونأ لک
 ةمهملا ةيئاذغلا داوملا نم ريثکلا ىلع نووتحي مهبيکارت بسح

 .ةفلتخملا  هکافلا تايرکس نم ريثکلا عم (نداعم و تانيماتيف)
 ةنيعم ةدحوب)  هفيفخت ةلاح يف طقف شطعلل اليزم ريصعلا ربتعت

.(ءاملا نم نيتدحو لباقم ريصعلا نم
    

      :شطعلل بسانم ليزم تابورشملا  هذهربتعت ال - اردان ناکمإلا بسح       

(بوريسلا) تبرش
 نذإ .رکسلا نم ريثکلا يوتحت و ةزکرم ةبيکرت يه بوريسلا

.ةدشب ءاملاب  هفيفخت بجيف

ىرخألا ةولحلا تابورشملا ،الوک ،(ىت سيآ) جلثم ياش
 ةدام يأ نوتحي ال كلذ ادعام ،رکسلا نم ريثکلا نووتحي تابورشملا  هذه

 لافطألل ةبسانم ريغ تابورشملا  هذه نوکت كلذل .ةيئاذغلا داوملا نم
.سرادملا لبق ام نس يف

 لکشب تابورشملا هذه اوبرشي نأ بجي ،انس ربکألا لافطأ ىتح
    .ايموي سيل و يئانثتسإ

 ةرضم تابورشم يه (ىرخألا ةولحلا تابورشملا ،الوک ،ىت سيآ) 
.نانسألاب

 

Gesundheitsförderung Baselland: www.gesundheitsfoerderung.bl.ch
Mütter- und Väterberatung BL+BS: www.muetterberatung-bl-bs.ch
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung: www.sge-ssn.ch

VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GESUNDHEITSDIREKTION
AMT FÜR GESUNDHEIT


