غيرفت يف ةقاعإ نم يناعت تنك اذإ
دق يب .يت .ا ن .ا س  ،ةناثملا
ةجاحلا ليلقت يف اديفم نوكي
ةيتاذلا ةرطسقلا( ةرطسق ىلإ
جالعلا قرط نوكت امدنع )ةفيظنلا
حضون نأ دون .ةبسانم ريغ ىرخألا
يب .يت .ا ن .ا س ةيلاعف لئالد نأ
ةطرفملا ةناثملا ضارعأ جالع يف
جالع يف اهتيلاعف لئالد نم ىوقأ
ةفيظو يف لالتخا & زاربلا سلس
ةناثملا غيرفت

تاديسلل تاداشرإ

؟جالعلا ةقيرط هلمشت يذلا ام
فوسو .ةسلاج هبش ةيعضو يف ةيقلتسم نينوكت فوس
نكمي امك .كلحاكل يلخادلا بناجلا قوف ةقيقر ةربا لاخدإ متي
نيقاسلا ىدحا نم مغرلا ىلع ،جالعلا ءانثا نيقاسلا نم يا مادختسا
متيس .ىضرملا ضعب يف رخآلا نم لضفأ لكشب لمعت دق
.ةيئابرهكلا ةرئادلا لامكتسال مدقلا ىلع ةقصال ةحول قيبطت
.طيشنتلا ةوق طبضو حيحصلا عقوملا ىلا ةربإلا جاردإ مهملا نم
لوح ةلئسألا ضعب حرط قيرط نع كلذ نم ةضرمملا ققحتت فوسو
ةدمل رمتست جالعلا ةسلج .مدقلا عباصأ تاكرح ةبقارمو ساسحإلا
كيرحت مدعو تقولا اذه لالخ سولجلا ىلإ نيجاتحتس .ةعاس فصن
لثم ،تقولا اذه لالخ ةيلستلل ءيش بلجب كحصنن .كقاس
،ةسلج  12وه تاسلجلا ددع .باتك وأ ةلجم ،ةيصخشلا ىقيسوملا
،تاسلجلا نيب دحاو عوبسأ ةدمل ةحارتسا ةرتف كانه ةداعلا يفو
ىضرملا مظعم .عاطقنا نود رهشأ  3يلاوح رمتست فوس يتلاو
ىلع كلذو رهشأ ةثالثلا هذه دعب رثكا تاسلج ىلإ نوجاتحي فوس
اذه و جالعلل كلبقت ىدمب نهكتلا بعصلا نم .ةريغتم تارتف
س ةطساوب جالعلا ةقيرطل مهلبقت ىف نوفلتخم ىضرملا نأل
لمحت ىلع نورداق ىضرملا مظعم ةداعلا يف نكلو  ،يب .يت .ا ن .ا
.جالعلا
؟جالعلا اذه ةيلاعف ىدم ام
نيذلا ىضرملا نم ةثالث نم نينثا يلاوح نأ ثاحبألا ترهظأ دقل
ةطرفملا ةناثملا ضارعأ ضرمل يب .يت .ا ن .ا س ةطساوب نوجلاعي
رمألا قرغتسي دق ،كلذ عمو .مهتالاح يف ريبك نسحتب نورعشي
تارودلا عيمج لامكإ مهملا نمو .رييغت يأ ىرت نأ لبق عيباسأ 8
بسانملا نم ناك اذإ ام ديدحتو جالعلا اذه ريثأت مييقت لبق  12لا
عم تاساكتنا نوهجاوي ىضرملا نم ريثك .فقوتلا مأ رارمتسالا
.رثكا تاسلج لالخ نوديفتسي نأ نكميو ،تقولا رورم
؟ةيبناج راثآ  /رطاخم يأ كانه له
لاخدإ ناكم يف فيزن وأ  /و رارمحا ،ادج افيفط اجيهت نيهجاوت دق
دق .جالعلا دعب لحاكلا لوح فيفط ملأ كانه نوكي امبرو ،ةربإلا
ضارعالا هذه نكل و مدقلا يف ردخت وأ نطبلا يف ةقشم نيهجاوت
نوضغ يف ةداعلا يف يفتخت فوسو ادج ةزيجو ةرتفل مودت
تحت مدلا عمجت( يومد مرو ثدحي نأ نكمي ادج اردان .ةليلق تاعاس
وه ةينقتلا هذهل يسيئرلا طرشلا .بصعلا يف ةباصإ وأ )دلجلا
روضح متي مل اذإ .عاطقنا نود ةيعوبسأ تاسلج  12روضحل ةجاحلا
رثكأل روضحلا متي مل اذإ امأ .جالعلا يلمكت نأ نكمي ،ةدحاو ةسلج
.اددجم ةيادبلا نم جالعلا يئدبت نا بجيف ةسلج نم
؟لئادب ةيأ كانه له
يعبتت نأ ىلإ نيجاتحت فوس نكلو ،لئادب كانه ،معن
عم ةشقانملا دعبو ىفشتسملا يف يلحملا لوكوتوربلا
.تاصصختلا ةددعتم ةسلج لالخ نم ءابطألا نم هريغو يئاصخالا
:يلي ام لمشت دق ةطرفملا ةناثملا ضارعأ ضرمل ىرخألا تاجالعلا
اذهو :ةناثملا رادج يف  Aمونيلوتوبلا نيسكوت نقح •
نكميو .هاناعم لقأ يلاتلابو ،طقف ةدحاو جالع ةسلج بلطتي
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دلجلا لالخ نم يبوبنظلا
زيفحت بصعلا
)يب .يت .ان .ا س(
؟دوصقملا ام 1.
؟اهجاتحا دق اذامل 2.
؟جالعلا ةقيرط هلمشت يذلا ام 3.
؟جالعلا اذه ةيلاعف ىدم ام 4.
؟ةيبناج راثآ  /رطاخم ةيأ كانه له 5.
؟لئادب ةيأ كانه له 6.
؟دوصقملا ام
ةيبصعلا ايالخلا نم ةعومجم لبق نم ةناثملا ةفيظو مظنت
يف اضيأ مكحتت يتلاو ،ةيزجعلا باصعألا ةريفض ىمست
طيشنت ةطساوب .ميقتسملا و ءاعمألا نم يلفسلا فرطلا ةفيظو
ةفيعض ةيئابرهك تاضبن لالخ نم ةيبصعلا ايالخلا هذه
وأ  /و( ةناثملا طاشن رييغت نكمي و )،نويتالوميتسوروين(
قرطلا ىدحا نم .للخ نم الدب ةفيظو ءادا حلاصل )ميقتسملا
تادايعلا جالع وه و ),يب .يت .ا ن .ا س(قيرط نع يه كلذب مايقلل
ةناثملا ىلع رثؤت يتلا ةيبطلا تالاحلا نم ددعل ةيجراخلا
راركت لمشت يتلاو  ،ةطرفملا ةناثملا ضارعأ :لثم ءاعمألاو
يف عرستلا ىلإ ةجاحلا( حاحلإلاو )،اريثك لوبلا ريرمت( لوبلا
امدنع لوبلا برست(لوبلا سلس و )،لوبلا ريرمتل ضاحرملا
يف ظاقيتسالا( اليل لوبتلا ةرثكو )لاجعتسالا نم يناعت
نم ةناثملا غيرفت ةفيظو يف لالتخا ),لوبلا ريرمتل ليللا
)يضرم لكشب ةناثملا غيرفت يف ةبوعص( دودسملا ريغ عون
ريرمت ىلع لماكلا مكحتلا مدع ىلإ ريشي يذلا زاربلا سلسو
ةطشنأ نم دحت نأ نكمي ةيبطلا تالاحلا هذه لك .زاربلاو تازاغلا
.مهتايح طمن ىلع رثؤتو ىضرملا
بصعلا ك راشي يذلا بصعلا طيشنت لمشي يب .يت .ا ن .ا س.
ةقيقر ةربإ مادختساب كلذ متيو .ميقتسملاو ةناثملل ىلصألا
نا نيبت دقو ،لحاكلا قوف دلجلا لالخ نم ة ربإلاب زخولا لثم
ةثالثلا ةيبطلا تالاحلا جالع يف ةدعاسملا ىلع رداق جالعلا اذه
ةناثملا غيرفت ةفيظو يف لالتخا ,زاربلا سلس) ةروكذملا
.ةريغتم حاجن تالدعم عم )ةطرفملا ةناثملا ضارعأ,
اذامل جاتحا اذه ؟جالعلا
.ا ن .ا س ميدقت متي ،ةطرفملا ةناثملا ضارعأ نم يناعت تنك اذإ
ح ْىاصن :لمشت هذه و .ىرخالا جالعلا قرط لشفت امدنع يب .يت
ضيفخت  ،ايموي اهلوانت بجي ىتلا لئاوسلا ةيمك صوصخب
،ضوحلا عاق و ةناثملا بيردت ةداعإ ةلواحم  ،نييفاكلا لوانت
ةيودألا ضعب ةبرجت و  ،ةايحلا طمنل ةبسانم ح ْىاصن ميدقتو
ديدج جالع وه يب .يت .ا ن .ا س .لوبلا حاحلإ عمقت نأ نكمي يتلا
دنعحاجنلا ةبسن ىدم نع ةيافكلا هيف امب نآلا ىتح فرعن ال و
ن .ا س ميدقت نكمي .ىضرملا عيمجل ينيتور لكشب همادختسا
مونيلوتوبلا لثم ةليدبلا جالعلا قرط نوكت امدنع يب .يت .ا
ةلوبقم وأ ةبسانم ريغ ةيزجعلا بصعلا طيشنت وأ نيسكوت
كيدل
لحلا نوكي دق يب .يت .ا ن .ا س ،زاربلا سلس نم يناعت تنك اذإ.
يف ةيودألاو ضوحلا عاق تالضع بيردت لشف ةلاح ىف كل لثمالا
.ةلوبقم وأ ةبسانم ريغ تالخدتلا نم اهريغ تناك اذا وا كتدعاسم

I U G A O f f i c e | o f f i c e @ i u g a . o r g | w w w. i u g a . o r g

ريغص رطخ كانه .يعضوملا ريدختلا تحت كلذ متي نأ
.ةرطسقلا بلطتي امم ،كلذ دعب لوبلا ريرمت ةبوعص يف
نأ نكميو ،رهشأ  6-9ةدمل رمتسي ةداعلا يف جالعلا اذه ريثأت
.هريثأت لوزي امدنع جالعلا رركتي
ىلع يوطنت ةينقتلا هذه :يزجعلا بصعلا زيفحت •
يف مكحتت يتلا ةيزجعلا باصعألل رشابملا زيفحتلا
و يحارج لخادت بلطتي ءارجإ وهو .ءاعمألاو ةناثملا ةفيظو
بلطتيو نيتوطخ يف متي ام ةداعلا يف و .ماعلا ريدختلا
ىوقأ ةينقتلا هذه ةيلاعف ىلع ةلدألا .ةايحلا ىدم ةعباتم
ىدملا ىلع)يب .يت .ا ن .ا س( مادختسأب جالعلا ةقيرط نم
.ليوطلا
•

ةناثملا عيسوت ىلع يوطنت ةيلمعلا هذه :ةناثملا بأر
ريثأت نم دحلا وه كلذ نم فدهلاو .ءاعمألا نم ءزج مادختساب
بلطتت ةريبك ةيلمع يهو .ةناثملا تالضع تاصلقت
.ريخأ أجلمك اهذيفنت متيو ،ةايحلا ىدم ةعباتمو ةرطسقلا

:غيرفتلا ةفيظو يف لالتخألا جالعل ىرخألا قرطلا لمشتو
مايقلا ةيفيك نع كبيردت متي فوس :ةيتاذلا ةرطسقلا
كلذب مايقلا ىلإ نيجاتحت فوسو ةضرمملا لبق نم كلذب
ةناثملا ةردقو لئاوسلا ةيمك ىلع ادامتعا مويلا يف تارم 1-4
.اهسفن غيرفتل )اهتردق مدع وأ( كب ةصاخلا

•

لوبلا ىرجم قيرط نع نوكي نأ نكمي اذه :ةمئادلا ةرطسقلا
يلفسلا ءزجلا يف ريغص بقث قيرط نع وأ )هايملا بوبنأ(
ىلإ جاتحت فوس ةرطسقلا ).ةناعلا قوف ةرطسق( نطبلا نم
.عيباسأ  6-12لك ةضرمملا لبق نم رييغت

•

باهتلاب ةباصألا رطخ عم ةرطسقلا تارايخ نم لك طبتريو
).ةناثملا تاباهتلا( ةرركتملا ةناثملا

•

ىلع يوطنت ةينقتلا هذه :يزجعلا بصعلا زيفحت •
يف مكحتت يتلا ةيزجعلا باصعألل رشابملا زيفحتلا
و يحارج لخادت بلطتي ءارجإ وهو .ءاعمألاو ةناثملا ةفيظو
بلطتتو نيتوطخ يف متت ةداعلا يف ىهو.ماعلا ريدختلا
.ةايحلا ىدم ةعباتم
:يلي ام لمشت ي زاربلا لوبلا سلسل ىرخألا جالعلا قرط
هالعا فصولا ىلا رظنا :يزجعلا بصعلا زيفحت

•

ءاعمألا ةياهن ىف جرخلا ليوحتل ةيلمع :مئادلا نولوقلا رغف
دعب اهتيطغت متي يتلاو نطبلا رادج يف ةحتف قيرط نع
اهرييغت نكميو دلجلاب قصتلت ةبيقح لبق نم كلذ
ءانب ةداعإل ىرخأ تايلمع كانه .ءىلتمت امدنع ماظتناب
.ةيجرشلا ةرصاعلا ةلضعلا

•

يف انيدل تاروشنم نم ققحت تامولعملاو حئاصنلا نم ديزمل
http://www.iuga.org/?patientinfo .

متي نأ يغبني يتلاو ،ةددحم ةيبط ةلاح يأ جالع وأ صيخشتل اهمادختسا متي نأ دوصقملا سيلو .طقف ةيميلعت ضارغأل اهمادختسا ىلإ بيتكلا اذه يف ةدراولا تامولعملا فدهت
.ةيحصلا ةياعرلا يئاصخأ وأ لهؤم بيبط لبق نم اهصيخشت
هدنوخ ليثا و نيدلا رون ورمع :ةطساوب ةمجرتلا تمت
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