






1. اماكن عمل الفحص:
التابعة  والطفولة  األمومة  مراكز  جميع  في  مجانا  الفحص  يعمل 
لوزارة الصحة الفلسطينية، و في املراكز الصحيةالتابعة لوكالة الغوث،

وهو فحص بسيط.

2. كيف يعمل الفحص؟
هذا الفحص هو عبارة عن أخذ  نقط دم من كعب قدم الطفل، ووضعها

على كرت من الورق النشاف يحوي هذا الكرت على أربع دوائر،حيث يتم تعبئة
كل نقطة دم في دائرة من دوائر الكرت األربعة.

3. متى يجب أن يعمل الفحص؟
يعمل هذا الفحص في اليوم الثالث لوالدة الطفل، وذلك حتى يكون الطفل

قد رضع من أمه أكثر من مرة   

4. ملن يعمل الفحص؟
هذا الفحص يجب أن يعمل لكل مولود جديد. وهو فحص سهل ونتيجته دقيقة.

5. املعلومات التي تعبأ على الكرت النشاف:
تعبأ على الكرت معلومات تشمل : أسم الطفل، وأسم األم، ورقم الهوية، وتاريخ امليالد، وجنس املولود، ومكان الوالدة،

 وتاريخ أول رضعة رضعها الطفل، وتاريخ أخذ الفحص.

6. سجالت املركز الصحي:
يحتفظ العاملون في املركز الصحي بسجل يحتوي على كل املعلومات عن الطفل، وعنوانه، ورقم هاتف األهل

 لكي يتم تبليغهم سريعاً بنتيجة الفحص.
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أوالً : الطعام املسموح تناوله بحرية : 

 املاء

 السكر، املربى، العسل، القطر، امللبس.

زيت الزيتون، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت الصويا، الزبدة (املرجرين).

 الفواكه الطازجة: تفاح، ماجنا، سفرجل، مشمش، دراق، تني، بطيخ، شمام، 
كرز، عنب، أجاص، خوخ، رمان،توت أرضي، أناناس، جوافه، أسكدنيا، برقوق أخضر

 احلمضيات بكافة أنواعها.

 اخلضروات: خيار، بقدونس، باذجنان، قنابيط، فلفل أخضر وأحمر، فاصوليا،
 ملفوف، جزر، قشرة الفول األخضر فقط،خس، بندورة، كوسا، لفت، 

زيتون، فطر، بصل، هندباء، بقلة، فجل، يقطني.

زيت

يتطلب تغذية مريض  PKU إلتزاما تاماً :-
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