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سليم وسلمى



ما ه��ي الأمرا���ص التي ي�ش��ملها الفح���ص الطبي 
 

قبل الزواج؟

املنجلي��ة،  )الأنيمي��ا  الواثي��ة  الأمرا���ص   -  1

والثال�شيميا(.

2 - الأمرا���ص املعدي��ة )الته��اب الكب��دي الفريو�ش��ي 

)ب( والته��اب الكب��دي الفريو�ش��ي )ج( ونق�ص املناعة 

املكت�شب )الإيدز(.

ما هي الأمرا�ص الوراثية؟
 

هي الأمرا�ص التي تنتقل من الأبوين اإىل اأبناء وراثيًا.

اأ- الثال�شيميا:

ه��و فق��ر دم ح��اد، ينتق��ل وراثي��ًا م��ن الأبوي��ن اإىل 

اأبن��اء ويحت��اج اإىل نق��ل دم متكرر م�ش��ببًا الت�ش��وهات 

وامل�شاعفات والتي قد توؤدي اإىل املوت يف �شن مبكرة.

ب- الأنيميا املنجلية:

هو فقر دم حاد ينتقل وراثيًا من الأبوين اإىل الأبناء ويوؤدي اإىل �شعف 

من��و الطفل واآلم حادة �ش��ديدة ويحت��اج اإىل نقل دم ومغزيات �ش��حية 

ب�ش��كل متك��رر وق��د ت��وؤدي اإىل امل��وت يف �ش��ن مبك��ر ب�ش��بب امل�ش��اعفات 

اخلطرية.

ما هي الأمرا�ص املعدية؟
 

ه��ي الأمرا���ص التي تنتق��ل من اإن�ش��ان اإىل اإن�ش��ان بط��رق خمتلفة مثل 

الت�ش��ال اجلن�ش��ي - اأدوات ملوث��ة يك��ون غ��ري قاب��ل لل�ش��فاء وي�ش��بب 

م�شاعفات خطرية.

اأ- التهاب الكبد الفريو�شي:

هو جمموعة من الأمرا�ص الفريو�شية التي ت�شيب الكبد ولها عدة اأنواع 

م��ن اأهمها )ب( و)ج( وال��ذي قد يوؤدي على املدى الطوي��ل اإىل تليف اأو 

�شرطان الكبد.

ب- مر�ص الأيدز )الإيدز(

نق�ص املناعة املكت�شب )الإيدز(

هو مر�ص فريو�شي ي�شيب اجلهاز املناعي لالإن�شان مما يعر�ص اجل�شم اإىل 

�شعف اأو فقدان املناعة ويوؤدي اإىل التهابات متكررة وخطرية، مما يزيد 

من احتمالية الوفاة يف �شن مبكرة.

كيفية اإجراء الفح�ص الطبي قبل الزواج؟
 

توؤخ��د عينة دم من كل مقبل على الزواج يف مراكز الفح�ص الطبي قبل 

الزواج، املنت�ش��رة على كافة مناطق اململكة، وتظهر النتائج عادة خالل 

مدة اأق�شاها ع�شرة اأيام من تاريخ اأخذ العينة. حي
ص

ج ال
زوا

ج ال
نام

بر

ماذا نعني بالفح�ص قبل الزواج؟1
 

ه��و اإج��راء الفح���ص للمقبلني عل��ي الزواج لكت�ش��اف 

وج��ود بع�ص الأمرا�ص الوراثي��ة اأو الأمرا�ص املعدية 

بغر�ص تقدمي امل�شورة الطبية.

ما فوائد الفح�ص قبل الزواج؟
 

 

1- املحافظة على �شحة املقبلني على الزواج من خالل 

اكت�شاف امل�شاب وحامل املر�ص.

2- اإجناب اأبناء اأ�شحاء.

3- حياة اجتماعية م�شتقرة.

4= توفري اجلهد واملال.

5- التقليل من انت�شار الأمرا�ص الوراثية واملعدية.

م��اذا يعن��ي اأن يك��ون الإن�ش��ان حام��اًل للمر���ص 
 

 

الوراثي؟

يحم��ل جمي��ع النا���ص من خم�ش��ة اإىل ع�ش��رة مورثات 

لأمرا�ص وراثية وه��ذا يعني اأن جميع النا�ص يحملون 

اأمرا�ش��ًا وراثية خمتلف��ة ومع ذلك نرى ب��اأن معظهمم 

لي�شوا م�شابني مبر�ص وراثي، لكن تزيد ن�شبة احتمال 

اإجناب اأطفال م�شابني عندما يتزوج �شخ�شان يحمالن 

مورثني مت�شابهني . �شكل رقم 1.

ماذا نعني بعدم توافق املقبلني علي الزواج؟
 

اإن الطرفني املقبلني على الزواج غري متوافقني طبيًا.

اأخي املواطن .. اأختي املواطنة

وجد برناج الزواج ال�شحي 

م��ن اأجل تقدمي امل�ش��ورة الطبية يف 

حال اكت�ش��اف مر�ش��ًا وراثي��ًا اأم 

معدي��ًا به��دف بناء اإ�ش��رة 

�شليمة �شحية


