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ــ ج ــ

املقدمة
حيث  اللغات،  مختلف  وبني  الطبية،  املدارس  من  كثير  بني  األمراض  وصف  يختلف 
عملية  وتعد  التسمية.  على  الدقيق  الطبي  والتشخيص  للمرض  العلمي  الفهم  من  كل  يؤثر 
التشخيص هي الطريقة التي يتوصل بها الطبيب إلى معرفة املرض الكامن وراء األعراض 
الظاهرة على املريض، وهي الخطوة األولى في عالج أي مرض، إذ أن معرفة اسم املرض 
وفهم التفسير الوظيفي للمرض هو األساس الذي يترتب عليه إيجاد العالج املناسب. وقد 
يتم إجراء التشخيص بسهولة من خالل عالمة أو عرض أو مجموعة من عدة أعراض تكون 
العديد من  يكون صعبًا، ألن  ما  غالبًا  التشخيص  أن  إال  واحد،  إلى سبب  وتعود  واضحة 
العالمات واألعراض تكون غير محددة، ومن ثم يحدث تناقض في التفسيرات املحتملة وهذا 
ينطوي على احتماالت األمراض املختلفة. يبدأ التشخيص باستقراء السيرة املرضية، حيث 
يعمد الطبيب على تحديد شكوى املريض، وجمع أعراض املرض التي يشكو منها، ثم يعمد 
من خالل توجيه أسئلة معينة إلى حصر خيارات املرض املحتملة إلى مجموعة خيارات تدعى 

بالتشخيصات التفريقية.
تعد معرفة التشخيص هي أحد األشياء الرئيسية التي تدفعنا لزيارة الطبيب، حيث يعمد 
الطبيب إلى إجراء الفحص اإلكلينيكي، ومن ثم طلب إجراء فحوص طبية، مثل فحوص الدم 
أو فحوص تصويرية، كاألشعة السينية، أو التصوير املقطعي املحوسب، أو عمليات التنظير 
الطبي أو القثطار الجراحي... إلخ، وذلك للحصول على النتائج التي تساعد في التوصل إلى 
حقيقة املرض وتشخيصه. ويمكن ملقدم الخدمة الصحية بعد التوصل إلى رأي تشخيصي 
اقتراح خطة العالج التي تشمل عالج حالة املريض ووضع خطط املتابعة، بل وقد يقدم بعض 

أسباب املرض للمريض ووصف مآل املرض وتقديم النصيحة للحفاظ على الصحة.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا طبيًا يضاف إلى املكتبة الطبية العربية. وال يسعنا 

سوى أن نشارك بأمنية وأمل بزوغ فجر مستقبل خاٍل من األمراض.

وهلل ولي التوفيق ،،،

الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي
األمني العام
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ــ هـ ــ

التمهيــد
يعد الطب اإلكلينيكي أحد فروع الطب ذات األهمية البالغة، وهو ذلك التخصص الطبي 
العملية  وهو  )السريري(،  اإلكلينيكي  الفحص  طريق  عن  املرض  بتشخيص  يختص  الذي 
التي يقوم فيها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بفحص جسم املريض للبحث عن عالمات 
وأعراض املرض بشكل عام، ولعل معرفة التاريخ املرضي هي أول وأهم خطوة في الفحص 
اإلكلينيكي، حيث يشمل األعراض التي يذكرها املريض نفسه، فالتاريخ املرضي والفحص 
الجسمي يساعدان في تحديد التشخيص الصحيح وتشكيل خطة العالج. وعلى الرغم من 
أن أجهزة التشخيص الطبي أصبحت على درجة من التعقيد والدقة املتناهية في تشخيص 
األمراض، فإن الفحص اإلكلينيكي مازال هو األساس في كل الفحوص الطبية، فيمكن تقليص 
يمكن  دقيق  بشكل  اإلكلينيكي  الفحص  إجراء  تم  إذا  الحاجة  عن  الزائدة  الطبية  الفحوص 
من خالله الوصول إلى تشخيص دقيق للمرض دون الحاجة لتعريض املريض إلى مخاطر 
الفحوص الطبية املؤذية للمريض في بعض األحيان ودون إسراف مادي في فحوص يمكن 

االستغناء عنها.
وكباقي العلوم الطبية فقد شهد الطب اإلكلينيكي تطوراً سريعاً في العقود األخيرة، نظراً 
للحاجة إلى نظام صحي مناسب مع احتياجات العصر الصحية املتنامية التي تعتمد على الجودة 
والتخصص الدقيق في استراتيجيات العمل، مما استدعى وجود اختصاصات طبية تتناسب مع 
املستويات املختلفة للرعاية الصحية، ومنها اختصاص الطب اإلكلينيكي، والطبيب اإلكلينيكي هو 
للرعاية األولية للمرضى في املستشفى، حيث  اختصاصي الرعاية الصحية الذي يعمل مقدماً 
يقوم بتشخيص وعالج املرضى، ويتميز بالقدرة على التمييز والتعرف على األعراض املرضية 
الشائعة بني املرضى وتشخيصها طبياً. ويقدم هذا الكتاب الذي بني أيدينا “أفضل 300 إجابة 
منفردة في الطب اإلكلينيكي” والذي نشرته دار )Imperial College Press( عام 2015 م في 
لندن عرضاً شامالً ودقيقاً ل 300 حالة إكلينيكية قسمت على خمس أوراق اختبارات تجريبية 
كل منها يحتوي على 60 سؤاالً على نسق األسئلة التي توضع في االمتحانات الرسمية، وإجابات 
نموذجية لتلك األسئلة، وقد تطرقت األسئلة إلى العديد من نواحي الطب العام، كعلم األمراض، 
التشخيص، مستهدفة  التفكير املطلوبة من األطباء في  واملمارسة اإلكلينيكية، وعكست عمليات 

باألساس األطباء في املرحلة االنتقالية بني نهاية املرحلة الدراسية  وبدايات ممارستهم العملية.



يزود  وأن  العربي،  بالوطن  واألطباء  الطب  كليات  طلبة  الكتاب  هذا  من  يستفيد  أن  نأمل 
املمارسني واملتدربني باملعرفة الضرورية والخبرة، وأن يكون مفيدًا لغير املتخصصني في الطب 
ملا يحويه من معلومات طبية متنوعة ويكون إضافة جديدة تضم إلى صرح التعليم الطبي بالوطن 

العربي.
وهلل ولي التوفيق ،،،

    

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
األمني العام املساعد
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املؤلفون

• جورج كولينز 	

حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة. _

جامعة  _ مستشفيات  ــ  أدينبروك  مستشفى  ــ  األولــى  التأسيسيـة  بالسنـة  طبـيـب 
كامبريدج ــ الخدمات الصحية الوطنية .

• جيمس ديفيز	

حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة. _

ـ الخدمات الصحية الوطنية. _ ـ مستشفى كينج كوليدجـ  طبيب بالسنة التأسيسية األولىـ 

• أوسكار سويفت	

حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة. _

طبيب بالسنة التأسيسية األولى ــ مستشفى ليستر ــ شرق وشمال هيرتفورد شاير ــ  _

الخدمات الصحية الوطنية .

ــ ز ــ ــ و ــ



احملرر

• هيو بينون	

زميل الكلية امللكية لألطباء. _

استشاري أمراض الروماتزم والطب العام. _

مستشفى رويال فري ــ الخدمات الصحية الوطنية ــ لندن . _

ــ ط ــ



املترجمون

*  د. قاسم طه الساره
سوري الجنسية ــ مواليد عام 1951م . _

وشهادة  _ 1976م،  عام  ــ  دمشق  جامعة  ــ  الطب  في  الدكتوراه  على شهادة  حاصل 
الدراسات العليا في الطب الداخلي ــ جامعة دمشق ــ عام 1979م، وشهادة اإلجازة 

في اللغة العربية وآدابها ــ جامعة حلب ــ عام 1996م.

أصدر كتباً، ونشر مقاالت في مجال الطب والتعريب. _

للمعلومات الطبية والصحية باملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة  _ إقليمياً  عمل مستشاراً 
العاملية لشرق املتوسط، وفي البرنامج العربي العاملي ملنظمة الصحة العاملية ــ وفي 

وحدة املصطلحات في الفترة )1997ــ2017م(.

د،  _ د، ومعجم التشريح املوحَّ شارك في إعداد الطبعة الرابعة من املعجم الطبي املوحَّ
د. د، ومعجم طب األسنان املوحَّ ومعجم الصيدلة املوحَّ

عمل مستشاراً في موسوعة امللك عبد هلل بن عبد العزيز للمحتوى الصحي العربي  _
على شبكة اإلنترنت.  

ــ  _ الصحية  واملهن  والتمريض  للطب  تحرير معجم موسبي  هيئة  في  عمل مستشاراً 
الطبعة السابعة عشرة باللغة اإلنجليزية ــ عام 2017م. 

ساهم في إعداد سلسلة : الكتاب الطبي الجامعي.  _

ِاْنُتِخب عضواً مراسالً ملجمع اللغة العربية بدمشق في الفترة )2010 ــ2015م(. _

ـ عام 2016م. _ ِاْنُتِخب خبيراً بلجنة املصطلحات الطبية في مجمع اللغة العربية بالقاهرةـ 

ــ ك ــ



*  د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن 
مصري الجنسية ــ مواليد عام 1954م. _

ـ جمهورية  _ ــ جامعة اإلسكندريةـ  ــ كلية الطبـ  حاصل على بكالوريوس الطب والجراحةـ 
مصر العربية ــ عام 1978م.

حاصل على ماجستير الصحة العامة - جامعة اإلسكندرية - عام 1986م. _

دولة  _ ــ  العامة  الصحة  إدارة  ــ  والوبائيات  العامة  الصحة  اختصاصي  حالياً  يعمل 
الكويت.

*  د. بــدر محمــد املــراد
كويتي الجنسية – مواليد عام 1982م . _

حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ــ كلية الطب ــ جامعة الكويت ــ عام 2006م . _

حاصل على الزمالة األيرلندية في األشعة التشخيصية من الكلية امللكية للجراحني ــ  _
دبلن ــ عام 2015م .

مدرب في معهد الخليج للتدريب الطبي في الجمعية الطبية الكويتية. _

محاضر ومدرس لطلبة الزمالة األيرلندية في تخصص األشعة. _

يعمل حالياً اختصاصي أشعة تشخيصية  ــ مستشفى الرازي ــ دولة الكويت . _

ياً اختصاصي أشعة تشخيصية – مستشفى الرازي – دولة الكويت .

ــ م ــ ــ ل ــ



مقدمة الكتاب
تحت رعاية دكتور/ هيو بينون، املعلم الطبي املشهور، كتبنا هذه املجموعة من أفضل 300 
إجابة منفردة لألسئلة أثناء عامنا النهائي في كلية الطب. ولقد اعتمدنا على خبرتنا في التعليم 
الطبي إلصدار كتاب نتمنى أننا لو كنا قرأناه بأنفسنا كطالب. لقد كنا حريصني على أن نكون 

معلمني بجوار نظرائنا في كلية الطب وأن نمضي قدماً بأطبائنا املبتدئني.
وقد قابلتنا كثير من التحديات ونحن نواجه أسئلة مرضانا إذ كانت كثير من تلك األسئلة 
صعبة ومعقدة ومتعددة األبعاد. كما يشمل كثير منها العديد من نواحي الطب العام املختلف 
ليتحول  اإلكلينيكية  باملمارسة  واملعرفة  األمراض  وعلم  األساسية  العلوم  لتشمل  تتشعب  فهي 
ذلك إلى وصف تفصيلي كامل للمرض، وكل ذلك يؤدي إلى عمليات تفكير من األطباء تتضمن 
التشخيص والفحوص ووضع حلول ملشكالت مرضاهم، وعلى الرغم من أنه ليس هناك بديل 
للمواجهات اإلكلينيكية الحقيقية، فإن كتاباً مثل هذا يعد إضافة قيمة ملخزون الطالب من التعلم 

ومساعدته في املراجعة.
وعلى عكس العديد من كتب املراجعات وبنوك األسئلة عبر اإلنترنت، فإن إجاباتنا املتوفرة 
من  لكل  مبرراً شامالً  اإلجابات  هذه  األحيان تشمل  معظم  وفي  تعد شاملة،  الكتاب  هذا  في 
الصحيح وغير الصحيح منها. إن نقاط التعليم تطبق ليس فقط على الحالة الواقعة، ولكن أيضاً 
األوصاف اإلكلينيكية األخرى، فهي طريقة معتمدة على الفهم في تعلم الطب اإلكلينيكي التي 
وجدناها مجزية أكثر، ونأمل أن نستطيع نقل املعرفة لقرائنا في املرحلة االنتقالية )من املرحلة 
اختبارات  أوراق  خمس  إلى  الكتاب  هذا  وينقسم  بعدها(.  وما  التأسيس  سنة  إلى  الدراسية 
تجريبية كل منها يحتوي على 60 سؤاالً. ونحن نقترح وقتاً محدداً يقدر بحوالي 75 دقيقة لقراءة 
كل ورقة وحلها. علماً بأن املوضوعات التي تحتويها كل ورقة تكون تبعاً للتخصص أو لكلمة 
داللية. ولقد حاولنا بقدر اإلمكان تكرار نسق األسئلة التي توضع في االمتحانات الرسمية مع 

تجنب قدر املستطاع األسئلة املصاغة بطريقة سلبية.
نتقدم بالشكر إلى دكتور هيو بينون )Huw Benon(، باإلضافة إلى معلمينا في جامعة 
كلية لندن وأسرنا وأصدقائنا املحترمني، كاثارينا ويجمان )Catharina Weijman(، جاكلني 
داونز )Jaqueline Downs(، وأليس أوفن )Alice Oven( في مطبعة الكلية اإلمبريالية على 
صبرهم وتوجيهاتهم أثناء إنتاج هذا الكتاب. وفي النهاية فإننا ممتنون للمرضى الذين تعلمنا 

منهم والذين بدونهم كان من الصعب إصدار مثل هذا الكتاب.

جورج كولينز،  جيمس ديفيز، أوسكار سويفت
أبريل 2014   

ــ م ــ




