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IPWSO relies on donations to support people with PWS and their families around the world. To find out more 
about our work and donate please visit us at www.ipwso.org/make-a-donation 

والتغذیة الغذائي النظام  
 عن البحث أن تدرك إن أیًضا المھم ومن. الوزن زیادة بسبب الحرمان من بكثیر أسھل مباشر بشكل البدء  إن حیث. مبكًرا الطعام إدارة تبدأ أن المھم نم

 مھدًدا یصبح أن قبل الوضع ھذا على للسیطرة الالزمة الخطوات اتخاذ ینبغي وأنھ المفرطة، بالسمنة اإلصابة إلى تؤدي قد التي المشاكل من یعد الطعام
 .للحیاة

 
 )PWS( ویلي-برادر بمتالزمة للمصابین والتغذیة الغذائي النظام

 في ( الوطاء في  یفيوظ لخلل نتیجة وذلك یحتاجونھا، التي الطعام بكمیة المتوقع اإلحساس ویلي-برادر بمتالزمة المصابین والبالغون األطفال یمتلك ال
 عدم مع الطعام تناول في اإلفراط إلى الحقًا یتحول لكنھ حیاتھ، من األولى  األشھر خالل الرضیع على تظھر ال الجوع عالمات بأن العلم مع ذلك). الدماغ
 وتقدیم االسترخاء على ذلك یغري طبیعیًا، الشخص وزن یكون عندما. الطعام تناول تنظیم دائًما الضروري فمن لذا،. الطعام تناول في التحكم على قدرتھ

 .متسقة تبقى وأن مبكًرا الطعام إدارة تبدأ أن المھم فمن لذلك،. أخرى مرة" القواعد تغییر" و العودة  جًدا الصعب من یكون قد ولكن والكعك، الحلویات
 

 خطة ھناك تكون ال وعندما الطعام، إلى الوصول  على قادًرا فلالط یكون عندما سیما ال  مستعصیة، مشكلة إلى الطعام عن البحث سلوك یتحول أن یمكن
 بالسمنة اإلصابة في بسھولة ذلك یتسبب أن یمكن التغذیة، حول طبیة وتوصیات الیومي للطعام خطة ھناك تكن لم وما. أحیانًا تستسلم وربما غذائي، لنظام

 .للحیاة مھددة حالة وھي المفرطة،
 

 األطفال مثل  الطفل حالة أن إخبارھم یمكنك الحالة، ھذه  في. غذائي بنظام االلتزام إلى الحاجة بمدى یتعلق فیما الغالب في األسرة أفراد آراء تتباین قد
 .الغذائي النظام خطة یتبع لم إذا یمرض أن ویمكن الحساسیة، أو بالسكري المصابین

 
 لعدم علیھم اللوم إلقاء أبًدا ینبغي وال ودعمنا، مساعدتنا إلى  بحاجة فإنھم لك،ولذ. للطعام شھوتھم في األطفال یتحكم أن استحالة أو صعوبة  مدى تذكر

 .معیشتھم بیئة في الحل  ویكمن. ویلي-برادر بمتالزمة مصابین أنھم ذنبھم لیس . أنفسھم  في التحكم على قدرتھم
 

 الجوع  متالزمة
) جوًعا یتضور  كان لو كما المریض یتصرف " (جوع" متالزمة أنھا على ویلي-دربرا متالزمة  إلى تنظر أن حاول الطعام، لتناول الدافع ھذا أھمیة لفھم

 ما أكلت لقد" مفادھا إشارة الدماغ إلى ترسل إیقاف / تشغیل آلیة توجد ال الوطاء، في الوظیفي للخلل  نتیجة. الطعام تناول في اإلفراط من كنوع ولیس
 وبالتالي ، "الطعام إلى وتحتاج جوًعا، تتضور إنك" مفادھا الجسم إلى إشارات إرسال في یستمر) الوطاء ( الدماغ أن ھو ذلك من بدالً  یحدث ما". یكفي

 .آخر  شيء  أي على  الطعام على العثور دافع یطغى
 

 .مقاومتھ یستحیل أو یصعب كبیًرا إغراءً  تمثل الطعام  رؤیة: یلي ما فقط ھو یحدث ما إن ذلك، تفسیر الطفل یستطیع ال لكن یحدث، لما صورة ھذه
 

 الجیدة  واإلدارة الدعم
 عندما المفارقات من ویكون.  سنوات بضع غضون في للحیاة مھددة تصبح أن ویمكن مبكر وقت في الشدیدة السمنة ستظھر  الجیدة، واإلدارة الدعم بدون
 األشخاص معظم سیُظھر الدعم، غیاب  حالة وفي. ألولى ا األشھر خالل الحلیب من فقط واحدة زجاجة لشرب الطفل  استغرقھا التي الساعات  عدد في تفكر

. األحیان بعض  في الطعام لشراء  المال  سرقة أو  الطعام سرقة  المثال سبیل على ذلك في بما األكل، في اإلفراط سلوكیات ویلي-برادر بمتالزمة المصابین
 مغادرة اآلمن من أنھ تعتقد وعندما الطعام، على العثور  في عادیة یرغ قدرة  البعض یُظھر أن یمكن كما. المدرسة  في  اآلخرین من الطعام یأخذون وقد

 بالبحث األمر یتعلق عندما والخطأ  الصواب بین التمییز على القدرة عدم ذلك إلى یضاف! عودتك عند ناقص ما شيء أن تكتشف فقد لحظات، لبضع الغرفة
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 التفكیر من بدالً  الطعام، سرقة على البالغ/الطفل تلوم كنت إذا سیما ال الخطرة، السلوكیة التحدیات  لبعض األساسیة المسببات أمام نفسك وتجد الطعام، عن
 وأال. ویلي-برادر بمتالزمة مصابًا یكن لم لو كما یتصرف أن الشخص  من تطلب أن یمكنك ال. یحدث ما في فكر . حدوثھ أسباب من والتحقق  الموقف في

 .والمؤلمة الصعبة  المواقف ھذه مثل في  دخوللل ویلي-برادر بمتالزمة مصاب شخص أي یسعى
 

 بذلك القیام یُشترط  ال. للقفل قابل  بباب المزود المطبخ في فقط  الطعام وضع أو - الطعام  وخزائن والثالجات الطعام مخازن إقفال أیًضا الطعام إدارة تعني
 یعرف لكي جًدا  مفید أنھ إال منصف، وغیر قدیًما یبدو قد األسلوب ھذا أن من الرغم وعلى . واضحة  الطعام عن البحث عادة تصبح عندما ولكن الوالدة، منذ

 .المطبخ إغالق بضرورة اآلباء یذكرون األطفال بعض أن حتى. لھ إغراءً  یمثل وال مؤمَّن الطعام أن ویلي-برادر بمتالزمة المصاب الشخص
 

 الطعام  في التفكیر
 إلى وما والعمل والمدرسة األطفال ریاض مثل ألماكن بالنسبة. الطعام في التفكیر على ویلي-برادر الزمةبمت  المصابین والبالغین األطفال من العدید یركز
 .إلخ...النشاط  غرفة  أو اللعب غرفة أو الدراسي  الفصل  في الطعام وضع عدم من التأكد فیجب ذلك،

 
 .والعمل والتعلم اللعب  ممارسة المستحیل أو  الصعب من ویجعل البالغ،/ الطفل انتباه تشتیت في ذلك یتسبب حیث

 
 أي تنشأ ال حتى ویلي-برادر بمتالزمة المصاب  البالغ/الطفل بإعداد تقوم وأن تقدیمھ، سیتم لما خطة لدیك یكون أن یجب الحفالت، إلى الذھاب عند

 .محرج وقفلم  الطفل تعرض  لتجنب وذلك المرض، احترام علیھم یتعین أنھ عائلتك تخبر وأن ،)مجادالت  أو( مناقشات
 

 المھنیة  شبكتك حولك اجمع
 - والمتخصصین األطفال وأطباء التغذیة وخبراء المھني العالج أخصائیي زیارة فرص لك ستتاح المھنیین؛ من جیدة شبكة حولك تجمع أن إلى ستحتاج

 نوصلك أن یمكننا. مساعدتك) IPWSO( ویلي-ادربر لمتالزمة الدولیة للمنظمة یمكن كما. وطفلك عائلتك ومساعدة لمساعدتك  متاح ھو ما كل من استفد
 وستكون بالیأس، فیھا تشعر  أوقات ھناك ستكون. فقط  األمور معك نناقش أو محامیًا، أو مستشاًرا أو معلومات  لك نرسل أو بلدك، في األخرى بالعائالت

 .الكبیر بالفرح  فیھا تشعر أوقات أیًضا ھناك
 

 الحراریة  السعرات حساب 
 قیاسھا یمكننا حتى الحراریة بالسعرات الطعام من المأخوذة الطاقة حساب ویتم. والطاقة للوقود كمصدر الجسم یستخدمھ ما الحراریة بالسعرات یقصد
 ھو الحراریة للسعرات  الصحیح االصطالحي االسم فإن ذلك، من الرغم على. حراري سعر 80 على المسلوقة البیضة تحتوي المثال، سبیل على. كمیًا
 .الغذاء  لقیاس كوحدات البلدان بعض في أكثر تستخدم  وھذه ،(kJs( جول  كیلو حتى بل ،(kcals( حراري عرس كیلو

 
 الغذائیة  الملصقات قراءة

 لكل) الحراریة السعرات أو( الطاقة مستوى الحصر، ال  المثال سبیل على توضح، علیھا ملصقات بوضع الغذائیة المواد مصنعي الدول من الكثیر تطالب
 طریق عن ھي حراریة سعرات إلى للتحویل العامة القاعدة .kJs باالختصار أو الكیلوجول بوحدات الدول  بعض في إلیھا یُشار أنھ وستجد. جرام  100

 وبنیتھ الشخص  عمر  حسب بالطبع ذلك یختلف ویلي؟ -برادر بمتالزمة المصاب الشخص  یحتاجھا التي الحراریة السعرات عدد كم .  4 في الضرب
 1000 على یحتوي غذائي نظام باتباع یوصى ما فغالبًا ،)النمو بھرمون العالج یتلقى وال( الوزن زیادة من یعاني الذي البالغ للشخص بالنسبة. الجسدیة 

 كانت اوإذ. وطولھ  الشخص حركة مقدار على یتوقف  ما وھو بكثیر، أكبر تكون قد أو ذلك، من أقل  جسمھ احتیاجات تكون قد لكن. الیوم في حراري سعر
 یحتاج أنھ بمعنى: طول سم لكل حراري سعر كیلو 7 إلى 6 من أقل الحراریة السعرات من الشخص احتیاجات تكون أن یمكن الوزن، لفقدان أھمیة ھناك
 .جًدا قلیلة حركتھ  أو أقصر الشخص  كان إذا ذلك من أقل ولكن سم، 150 طولھ كان إذا حراري سعر كیلو 1000 إلى

 
 بعض في یحتاجون فقد الطبیعي الوزن ومع الطفولة، أثناء النمو بھرمون العالج بسبب أطول  ویكونون للغایة، بدنیًا نشیطین البالغین رىن  أخرى، ناحیة من

 .الیوم  في حراري  سعر 2000 من أكثر إلى األحیان
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 العائلة قبل من احترامھ یتم ال أو( بدقة  اتباعھ یتم ال ئيالغذا النظام أن إما: احتماالن فھناك محدد، غذائي لنظام اتباعھ مع الشخص وزن زیادة حال في
 درایة على  لیس التغذیة أخصائي كان إذا مالحظتھ یمكن ما وھو یحتاجھ، مما جًدا  أكبر حراریة سعرات على یحصل أنھ أو  ،)ذلك إلى  وما واألصدقاء
 ).PWS( ویلي-برادر بمتالزمة

 
 األشخاص لدى صغیرة تكون الجسم في العضلیة الكتلة أن إلى ذلك في  السبب یرجع جًدا؟  منخفضة  الحراریة السعرات  من االحتیاجات تكون لماذا

 الحال  ھو كما( صغیرة عضالتك كانت  وإذا. الشخص  یأخذھا التي الحراریة السعرات حرق في  العضالت نشاط یساعد. ویلي-برادر بمتالزمة المصابین
 ال  حتى جًدا الحراریة  السعرات  من احتیاجاتك تقل جالًسا، الیوم معظم وتقضي جًدا، قلیالً  العضالت تستخدم ألنك وربما) ویلي-برادر بمتالزمة الوالدة عند

 .الوزن  في زیادة تحدث
 

 الحراریة والسعرات  الریاضیة التمارین
 مھًما الوزن إدارة  عملیة من الجزء ھذا یعد. حراریة تسعرا  حرق وبالتالي الطاقة، من معین قدر  - منھا األبطأ حتى - الریاضیة التمارین ممارسة تتطلب
 .نأكل مما أكثر حراریة سعرات حرق  طریق عن ھي الوزن لفقدان الوحیدة والطریقة. للغایة

 
 :المثال سبیل على

 
 :كجم 75 وزنھ ویبلغ طبیعیة عضالت  لدیھ  والذي ویلي-برادر بمتالزمة المصاب غیر البالغ الشخص

 
 حراري  سعر 100 سیستھلك المجھود، من الكثیر یبذل وال ساعة لمدة یجلس كان إذا
 حراري  سعر 180 سیستھلك واحدة، ساعة لمدة منزلیة بأعمال یقوم كان إذا
 حراري  سعر 220 سیستھلك واحدة، ساعة لمدة البستنة بأعمال یقوم كان إذا
 حراري  سعر 330 سیستھلك واحدة، ساعة لمدة السریع المشي یمارس كان إذا
 حراري  سعر 750 سیستھلك واحدة، ساعة لمدة یركض كان ذاإ

 
 األنشطة  ھذه خالل المستخدمة الحراریة السعرات فإن أكبر، وزنھ لكن أصغر، عضالتھ تكون والذي ویلي-برادر بمتالزمة المصاب للشخص بالنسبة

 قید على أجسامنا على للحفاظ الحراریة  السعرات من أیًضا أساسیة  تاحتیاجا لنا فإن ذلك، إلى إضافة . النصف  إلى تصل وربما بكثیر، أقل  تكون الموصوفة
 بالنسبة بكثیر ذلك من أقل لكنھا ویلي،-برادر متالزمة من یعاني ال الذي للشخص بالنسبة الیوم في تقریبًا حراري سعر كیلو 1000 ستكون والتي الحیاة،

 .صغیرة عضالتھ نتكو والذي ویلي-برادر متالزمة من یعاني الذي  األقصر للشخص
 

 التشجیع
 على والفرجة المالبس  تعلیق مثل عادیة أنشطة  شكل  في تكون التي التمارین حتى - األوقات  جمیع في الریاضیة التمارین ممارسة على طفلك تشجیع حاول 
 دفع في المساعدة منھ واطلب الساللم صعودو ماركت  بالسوبر الخاصة  السیارات انتظار ساحة في بعیًدا السیارة بركن وقم المتاجر في  المعروضة السلع
 من الرعایة یتلقى طفلك كان وإذا العضالت، لتقویة المصممة الریاضیة التمارین أنواع جمیع تتوافر . شيء ال من أفضل ھذا كل ماركت، السوبر عربة

 .المنزل في یومیًا وكرره! ممتعًا ذلك یكون أن على واحرص...  مبكرة سن في الریاضیة للتمارین برنامج في البدء على احرص طبیعي، عالج أخصائي
 

 الحراریة  السعرات وحرق الجسم لتنشیط جیدة طریقة دقیقة 30 إلى 20 من لمدة  وجبة كل بعد المشي یعد: للبالغین بالنسبة
 

 النمو بھرمون العالج
 في الرغبة أن ذلك یعني ال. بكثیر أعلى بمستوى البدنیة مشاركةال وتمكین الطاقة مستویات وتحسین العضالت تقویة على النمو بھرمون العالج سیساعد

 .الریاضة ممارسة على طفلك قدرة من یحسن مما العضالت، قوة تنمیة في سیساعد ذلك ولكن سیختفي، الطعام عن البحث أن أو ستنخفض، الطعام تناول
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. جًدا مھمة تكون الغذائي النظام إدارة أن كما ضروریة، الریاضیة التمارین رنامجب  على المحافظة تظل ال، أم النمو بھرمون العالج یتلقى طفلك كان سواء
  یختار لكي لھ المناسبة  الخطة وضع في  إشراكھ حاول  لذا الوزن، زیادة من یعاني كان إذا الشخص  على بكثیر أصعب الریاضة التمارین ممارسة  وستكون

 .بھا یستمتع بأشیاء القیام
 

 2021 مارس في التحدیث تم
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