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إصالػ اٌغذاس اٌخٍفٌٍّٙ ٟجً ٚإصالػ اٌؼغبْ
دٌٌٍّ ً١شأح
٘ .1جٛغ اٌغذاس اٌخٍفٌٍّٙ ٟجً
.2
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ِب ٘ ٛاإلصالػ اٌخٍفٟ؟
ٌّبرا ٔم َٛثبٌغشاؽخ؟
و١ف ٠زُ إعشاء اٌغشاؽخ؟
ِبرا ع١ؾذس ٌ ٟلجً اٌؼٍّ١خ؟
ِبرا ع١ؾذس ٌ ٟثؼذ اٌؼٍّ١خ؟
ِب ِذٔ ٜغبػ ٘زٖ اٌؼٍّ١خ؟
ً٘ ٕ٘بن أ٠خ ِعبػفبد؟

ِ .9زّ٠ ٝىٕٕ ٟاٌؼٛدح اٌ ٝأٔؾطز ٟاٌّؼزبدح؟

هبىط الجذاس الخلفٍ للوهبل
ؽٛاٌ ِٓ 1 ٟوً ٔ 11غبء اٌالر ٟأٔغجٓ أغفبال ٠خعؼٓ ٌغشاؽخ إصالػ ٘جٛغ اٌّٙجً٘ .جٛغ اٌغذاساٌخٍفٌٍّٙ ٟجً ػبدح ٠ؾذس
ثغجت ٚعٛد ظؼف ف ٟغجمخ األٔغغخ اٌم٠ٛخ (اٌٍفبفخ) اٌز ٟرفصً اٌّٙجً ِٓ اٌغضء اٌغفٍ ِٓ ٟاألِؼبء (اٌّغزم٘ .)ُ١زا اٌعؼف
لذ ٠غجت صؼٛثخ ف ٟػٍّ١خ اٌزجشص ٚاٌؾؼٛس ثبالِزالء أ ٚؽذ ف ٟاٌّٙجً أ ٚثشٚص غ١ش ِش٠ؼ  ٚاٌز ٞلذ ّ٠زذ اٌ ٝخبسط فزؾخ
اٌّٙجً.
اٌغغُ اٌؼغبٔ( ٟإٌغ١ظ اٌذاػُ ث ٓ١فزؾخ اٌّٙجً ٚاٌؾشط) ٠غبػذ أ٠عب ػٍ ٝدػُ اٌغذاس اٌخٍفٌٍّٙ ٟجً .اٌؼغبْ ٘ ٟإٌّطمخ اٌزٟ
رزؼشض ٌٍزٍف أ ٚاٌزّضق أصٕبء اٌٛالدح اٌطج١ؼ١خ أ ٚػٕذ لصٙب ثغشض رٛع١غ ِغش ٜاٌٛالدح٘ .زٖ إٌّطمخ لذ رؾزبط إٌ ٝإصالػ
ِغ اٌغذاس اٌخٍفٌٍّٙ ٟجً ٌزمذ ُ٠اٌذػُ ٌٍؼغبْ ٌ ٚزع١١ك فزؾخ اٌّٙجً.
ها هى اإللصحا الخلفٍ
اإلصالػ اٌخٍف ٟ٘ ٟػٍّ١خ عشاؽ١خ إلصالػ أ ٚرم٠ٛخ غجمخ اٌذػُ اٌٍفبف ٟث ٓ١اٌّغزمٚ ُ١اٌّٙجً .سف ٛاٌؼغبْ ِ٘ ٛصطٍؼ
٠غزخذَ ٌٍؼٍّ١خ اٌز ٟرصٍؼ اٌغغُ اٌؼغبٟٔ
.
لوارا نقىم الجشاحت
اٌٙذف ِٓ اٌغشاؽخ ٘ ٛرخف١ف أػشاض ثشٚص  ٚإسرخبء اٌّٙجً أٚرؾغٚ ٓ١ظ١فخ إخشاط اٌجشاص.
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هبىط الجذاس الخلفٍ
اٌشؽُ

التششَح العادٌ ،هن غُش هبىط
اٌّغزمُ١
اٌشؽُ

اٌّضبٔخ
اٌّٙجً

اٌغغُ اٌؼغبٟٔ

كُف َتن إجشاء الجشاحت
ّ٠ىٓ إعشاء اٌغشاؽخ رؾذ اٌزخذ٠ش اٌؼبَ أ ٚإٌصف ٟأ ٚؽز ٝاٌّٛظؼ ،ٟعٕ١بلؼ غج١جه اٌخ١بس األفعً ٌهٕ٘ .بن غشق ػذ٠ذح
إلعشاء اإلصالػ اٌخٍف ،ٟعٕم َٛثٛصف اوضش اٌطشق ؽٛ١ػب:
• ٠زُ إعشاء ؽك ٚعػ اٌغذاس اٌخٍفٌٍّٙ ٟجً ثذا٠خ ػٕذ اٌّذخً ٙٔٚب٠خ ثبٌمشة ِٓ اٌغضء اٌؼٍ ِٓ ٞٛاٌّٙجً ،ثؾىً غ.ٌٟٛ
• صُ ٠زُ فصً عٍذ اٌّٙجً ػٓ اٌطجمخ األعبع١خ اٌذاػّخ (اٌٍفبفخ)٠ .زُ ثؼذ٘ب رم٠ٛخ األعضاء اٌعؼ١فخ ٚاٌّٙزشءح ثبعزخذاَ غشص
لبثٍخ ٌإلِزصبؿ٠ ،غزغشق إِزصبؿ اٌغغُ ٌٙزٖ اٌغشص ِٓ  4أعبث١غ إٌ 5 ٝأؽٙش اػزّبدا ػٍٛٔ ٝع اٌغشص(اٌخ١بغخ)
اٌّغزخذِخ.
• ٠زُ ثؼذ٘ب رم٠ٛخ اٌغغُ اٌؼغبٔ ٟػٓ غش٠ك أخز غشص ػّ١مخ خالي ػعالد اٌؼغبْ ٌجٕبء اٌغغُ اٌؼغبٔ.ٟ
• ٠زُ ثؼذ رٌه خ١بغخ اٌؾك اٌّٙجٍ ٟثبعزخذاَ راد اٌغشصٚ ،اٌز١ٌ ٟغذ ثؾبعخ إٌ ٝإصاٌزٙب.
• ف ٟثؼط األؽ١بْ ٠زُ اعزخذاَ ِٛاد غ١ش لبثٍخ ٌالِزصبؿ ٌزؼض٠ض إٌّبغك اٌعؼ١فخ ػٍ ٝؽىً ؽجىخ اصطٕبػ١خ (دائّخ)
أٚؽجىخ ثٌٛٛ١ع١خ إلصالػ اٌغذاس اٌخٍفٌٍّٙ ٟجً٠ .مزصش اعزغذاَ اٌؾجىخ ػٍ ٝاٌؾبالد اٌزٕ٠ ٌُ ٟغؼ ِؼٙب اعزخذاَ اٌطشق
اٌؼبد٠خ أ ٚػٕذِب ٠ى ْٛاٌٙجٛغ وج١شا ثؾ١ش ٠زؼزس إصالؽٗ ِٓ اٌؾجىخ.
• ّ٠ىٓ ٚظغ ٔٛع ِٓ اٌؾبػ اٌعبغػ داخً اٌّٙجً  ٚاٌمغطشح اٌج١ٌٛخ فٙٔ ٟب٠خ اٌؼٍّ١خ اٌغشاؽ١خ ،رزُ إصاٌزٙب ػبدح ثؼذ  3اٌٝ
 48عبػخ ٌٍؾذ ِٓ إٌض٠ف اٌّٙجٍٚ ٟاٌىذِبد ثؼذ اٌغشاؽخ.
• ػبدح ِب ٠زضآِ إعشاء اإلصالػ اٌخٍفِ ٟغ عشاؽبد اٌزشِ ُ١اٌّٙجٍِ ٟضً اعزئصبي اٌشؽُ ػٓ غش٠ك اٌّٙجً ،اإلصالػ
األِبٌِ ٟغذاس اٌّٙجً أ ٚعشاؽخ عٍظ اٌجٛيٌّ .ؼٍِٛبد إظبف١خ رُ رغط١خ ٘زٖ اٌؼٍّ١بد ثبٌزفص ً١فِٕ ٟؾٛساد أخش.ٜ
هارا سُحذث لٍ قبل العولُت
عٛف ٠زُ عؤاٌه ػٓ صؾزه اٌؼبِخ ٚاألد٠ٚخ اٌز ٟرغزخذِٕٙ١ب .لذ ٠زُ ػًّ ثؼط االخزجبساد اٌعشٚس٠خ ِضً رخط١ػ اٌمٍت ٚرص٠ٛش
ٌٍصذس ثبألؽؼخ اٌغ١ٕ١خ .عٛف رزٍم ٓ١أ٠عب ِؼٍِٛبد ؽٛي اٌزٕ ٚ ُ٠ٛااللبِخ ف ٟاٌّغزؾفٚ ،ٝاالعشاء اٌغشاؽٚ ،ٟاٌشػب٠خ لجً ٚثؼذ اٌؼٍّ١خ
اٌغشاؽ١خ.

هارا سُحذث لٍ بعذ العولُت
ػٕذ االعز١مبظ ِٓ اٌزخذ٠ش لذ رالؽظٚ ٟعٛد أٔجٛة ٚس٠ذ ٞإلػطبئه اٌغٛائً ٚسثّب لغطشح ف ٟاٌّضبٔخ .سثّب رؾؼش ٓ٠ثٛعٛد
ؽبػ ظبغػ داخً اٌّٙجً ٌٍؾذ ِٓ إٌض٠ف اٌّٙجٍٚ .ٟػبدح ِب ٠زُ إصاٌخ اٌؾبػ  ٚاٌمغطشح ف ٟغع 48 ْٛعبػخ ِٓ اٌؼٍّ١خِٓ .
اٌطج١ؼ ٟأْ رالؽظٚ ٓ١عٛد إفشاصاد ِٙجٍ١خ عّ١ىٗ ٚث١عبء ٌّذح  4اٌ 6 ٝأعبث١غ ثؼذ اٌغشاؽخ٘ ٚ ،زا ٠شعغ إٌٚ ٝعٛد غشص فٟ
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اٌّٙجًٚ ،رٕخفط وّ٘ ٗ١زٖ االفشاصاد رذس٠غ١ب .إرا وبٔذ اإلفشاصاد ٌٙب سائؾخ وشٙ٠خ إرصٍ ٟثطج١جه .لذ رى٘ ْٛزٖ اإلفشاصاد
ِخزٍطخ ثجؼط اٌذَ فٛسا ثؼذ اٌغشاؽخ أ ٚخالي األ٠بَ اٌالؽمخ ثؼذ رٌه٘ .زا اٌذَ ػبدح ِب ٠ى ْٛر ٚوّ١خ ثغ١طخ ٚر ٌْٛ ٚداوٓ
ٔز١غخ ٌجؼط اٌزغّؼبد اٌذِ٠ٛخ أصٕبء اٌؼٍّ١خ اٌغشاؽ١خ.
أ) هبىط الجذاس الخلفٍ للوهبل
ب) إلصحا طبقت اللفافت
 )Cإلصحا طبقت الجلذ الوهبلٍ

ب

اٌّغزم
ُ٠

اٌشؽُ ُ٠

C
اٌٍفبفخ
أ

اٌشؽُ ُ٠

اٌّٙجً

اٌٍفبفخ

ها هذي نجا هزه العولُت
ِؼذالد إٌغبػ إلصالػ اٌغذاس اٌخٍفٌٍّٙ ٟجً ٘ .٪ 91-81 ٟلذ ٠ؼٛد اٌٙجٛغ ف ٟاٌّغزمجً أ٠ ٚؾذس ٘جٛغ ٌغضء آخش ِٓ
اٌّٙجً ٚ ،لذ ٠ؾزبط اٌ ٝإعشاء عشاؽخ أخش.ٜ
ؽٛاٌ ِٓ ٪ 51 ٟإٌغبء (اٌٍٛار٠ ٟؼبٔ ِٓ ٓ١أػشاض ِضً صؼٛثخ إفشاؽ اٌّغزم ُ١ثؾىً وبًِ ِٓ اٌجشاص أٚاإلِغبن) ٠ؾؼشْ
ثزؾغٓ ٘زٖ األػشاض ثؼذ اٌؼٍّ١خ اٌغشاؽ١خ.
هل هناك أَت هضاعفاث
ِغ أ ٞػٍّ١خ عشاؽ١خ ٕ٘بن دائّب اؽزّبٌ١خ ؽذٚس ِعبػفبد ِٓ .اٌّعبػفبد اٌؼبِخ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رؾذس ثؼذ أٛٔ ٞع ِٓ
اٌغشاؽبد:
• هشاكل التخذَشٚ ِٓ :عٛد ِؼذاد اٌزخذ٠ش اٌؾذ٠ضخ ،أصجؾذ اٌّعبػفبد إٌبعّخ ػٓ اٌزخذ٠ش ٔبدسح عذا.
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• نزَف :إٌض٠ف اٌؾذ٠ذ ٚاٌز ٞلذ ٠غزذػٔ ٟمً اٌذَ أِش ٔبدس ػٕذ إعشاء اٌغشاؽبد اٌّٙجٍ١خ (ألً ِٓ .)٪ 1
• العذوي بعذ الجشاحت :ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ إػطبء اٌّعبداد اٌؾ٠ٛ١خ لجً اٌغشاؽخ ٚأخز االؽز١بغبد اٌزؼم١ّ١خ اٌالصِخ٠ ،جمٕ٘ ٝبن
اؽزّبي ثغ١ػ ٌؾذٚس ػذِ ٜٚب ثؼذ اٌغشاؽخ ٚرٌه إِب فِٕ ٟطمخ اٌّٙجً أ ٚف ٟاٌؾٛض ثؾىً ػبَ.
• التهاباث الوثانت :رؾذس ف ٟؽٛاٌ ِٓ ٪ 6 ٟإٌغبء ثؼذ اٌغشاؽخ ٟ٘ٚ ،أوضش ؽٛ١ػب إرا رُ اعزخذاَ اٌمغطشح .األػشاض
رؾًّ اٌؾؼٛسثبٌؾشلبْ أٚإؽغبط الرع ػٕذ اٌزجٛي ،رىشاس اٌزجٛي أ ٚأؽ١بٔب ٚعٛد اٌذَ ف ٟاٌجٛي .ػبدح ِب ٠غ ًٙػالط ٘زا
االرٙبة ػٓ غش٠ك اٌّعبداد اٌؾ٠ٛ١خ.
اٌّعبػفبد اٌزبٌ١خ ٘ ٟأوضش اسرجبغب ثؼٍّ١خ إصالػ اٌّٙجً اٌخٍف:ٟ
• اإلهساكِ :ؾىٍخ ؽبئؼخ ثؼذ اٌغشاؽخ  ٚلذ ٠صف اٌطج١ت أد٠ٚخ ٍِٕ١خ ٌٙزا اٌغشضِ .غ اٌؾفبظ ػٍٔ ٝظبَ غزائ ٟػبٌ ٟاألٌ١بف
ٚؽشة اٌىض١ش ِٓ اٌغٛائً ٠غبػذ وزٌه.
• ألن الجواع (عسش الجواع) :ثؼط إٌغبء ٠ؾؼشْ ثأٌُ أ ٚػذَ ساؽخ ِغ اٌغّبع .ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ثزي وً عٙذ ِّىٓ ٌّٕغ
ؽذٚس رٌه ،إال أٗ أِش ٚاسد اٌؾذٚس ف ٟثؼط األؽ١بْ .لذ رؾؼش ثؼط إٌغبء ثزؾغٓ ٚساؽخ أوضش ػٕذ ِّبسعخ اٌغّبع ثؼذ
٘زٖ اٌؼٍّ١خ.
• األضشاس قذ تلحق بالوستقُن أصٕبء اٌغشاؽخ ٘ ٛاِش ٔبدس.
هتً َوكننٍ العىدة الً أنشطتٍ الوعتادة
ف ٟاٌفزشح اٌّجىشح ثؼذ اٌغشاؽخ٠ ،غت رغٕت ؽبالد اٌعغػ اٌّفشغ ػٍِ ٝىبْ اإلصالػِ ،ضً سفغ األؽ١بء اٌضمٍ١خِّ ،بسعخ
اٌش٠بظخ اٌؼٕ١فخٚ ،اٌغؼبي ٚاإلِغبن .اٌّذح اٌمص ٜٛإلٌزئبَ اٌغشػ ٚاٌؾفبء اٌزبَ ٠ؾذس ف ٟغع 3 ْٛأؽٙش ثؼذ اٌؼٍّ١خ٠ .زؼٓ١
اإلِزٕبع ػٓ سفغ األؽّبي اٌضمٍ١خ (اوضش ِٓ11وغُ) ؽز ٝأمعبء ٘زٖ اٌّذح.
ِٓ اٌّغزؾغٓ أْ رأخز ٞاعبصح ػٓ اٌؼًّ ٌّذح  2إٌ 6 ٝأعبث١غ٘ ٚ ،زا ٠زٛلف ػٍٛٔ ٝع ٚظ١فزه ٚاٌغشاؽخ اٌّغشاح.
ف ٟغع 3 ْٛإٌ 4 ٝأعبث١غ ِٓ اٌغشاؽخ ّ٠ىٓ أْ رى ٝٔٛلبدسح ػٍ ٝل١بدح اٌغ١بسح ِّٚبسعخ األٔؾطخ اٌخف١فخ ِضً اٌّؾٟ
اٌمص١ش.
٠غت ػٍ١ه االٔزظبسؽٛاٌ 6 ٟأعبث١غ لجً ِؾبٌٚخ اٌغّبع .لذ ٠ى ِٓ ْٛاٌّف١ذ اعزخذاَ ٔٛع ِٓ اٌّضٌمبد اٌّٙجٍ١خ ػٕذ اٌغّبع
ٌفزشح لص١شحّ٠ .ىٓ ؽشاء٘ب ِٓ أ ٞص١ذٌ١خ.
إخالء للمسؤولٌة:
المعلومات الواردة فً هذا الكتٌب تهدف إلى االستخدام فً األغراض التعلٌمٌة فقط .و ال ٌمكن استخدامها لتشخٌص أو عالج
أي حالة طبٌة محددة ،حٌث ٌنبغً أن ٌتم عن طرٌق طبٌب مؤهل أو مختص بالرعاٌة الصحٌة.
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