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 المرك�ز یص�درھا الت�ي الدوری�ة النش�رة م�ن م2019ع�ام ف�ي الراب�ع العدد وھو بریل،أ شھر عدد أیدینا بین
 العدد إلى وصلنا قد نكون وبذلك م،2016 عام في منھا عدد أول صدر التي الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي

 الط�ب، مج�ال ف�ي المختص�ین وغی�ر للمختص�ین األھمیة ذات الموضوعات من عدد على العدد ھذا ویحتوي ،)40(
 الع�دد ھ�ذا وف�ي أی�دینا بین فنجد. عام بشكل لمجتمعنا متطورة ثقافة وتخلق لھم، مفیدة صحیة بثقافة تزودھم فھي

 أو منخفضة( والُمحلیات والتأھیل، الطبیعي والطب والصحیة، الیومیة الحیاة أنماط: مثل من المقاالت من مجموعة
 إال النج��اح ھ��ذا لھ��ا ویك��ون لتس��تمر كان��ت م��ا النش��رة ھ��ذه ف��إن الح��ال وبطبیع��ة ،)....الحراری��ة الس��عرات عدیم��ة

ً  یتابعونھا، الذین الزمالء األخوة من فاعلة بمشاركة  .بھا الكتابة في بمشاركتھم وأیضا

 

 ن��دعو ول��ذلك ب��ھ، المھتم��ین بتك��اتف إال ی��تم ال والثق��افي العلم��ي النش��ر أعم��ال وخاص��ة عم��ل أي نج��اح إن
 دع�وة وھ�ذه. ع�ام بش�كل المجتم�ع علمھ�م م�ن ویس�تفید فائ�دتھم، ل�تعم النش�رة ھ�ذه ف�ي للكتابة المختصین زمالءنا
ً  أقدمھا  .الطبیة الثقافة لنشر المجتمع وأفراد المختصین األطباء بین تواصل حلقة نصنع أن راجیا
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ب تنفی�ذ مش�روع المعج�م المفس�ر للط�اس�تكمال یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالی�اً ب 
 إلى اللغة العربیة الترجمةتي تمثل أھم ركائز حركة وھو أحد المشاریع الضخمة ال ،والعلوم الصحیة باللغة العربیة

اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربیة م�ع  غةلمصطلح طبي بال 14000في مجال الطب، حیث یحتوي على 
التفس��یر والش��رح لك��ل مص��طلح، ویھ��دف ھ��ذا المش��روع إلیج��اد أداة موح��دة للمص��طلحات الطبی��ة العربی��ة لتك��ون 

وق��د أنج��ز المرك��ز وض��ع الش��روح لكاف��ة المص��طلحات ،  ،المرجعی��ة الوحی��دة المعتم��دة عل��ى مس��توى ال��وطن العرب��ي
ونحن ھنا نخت�ار بع�ض المص�طلحات وتفس�یرھا ، المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوالً بأولوجاري العمل في عملیة 

 .الًطالع القّراء علیھا
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 )الجلوكوما أو الزرق( العین في األزرق الماء 

  حافظ إبراھیم الدالي ھبة .د / إعداد

 داخل الضغط ارتفاع تسبب العین أمراض من مجموعة ھو)  Glaucoma( الجلوكوما أو األزرق الماء
 الم�اء ویع�د ، -هللا ق�در ال – والعم�ى اإلبص�ار على القدرة وتراجع البصري العصب تلف إلى یؤدي مما العین

 إال عم�ر، أي ف�ي الشخص بھ یصاب وقد البلدان، من كثیر في بالعمى لإلصابة الرئیسیة األسباب أحد األزرق
ً  أكثر أنھا  تخدیریة عالمات أیة توجد ال أنھ في المرض بھذا اإلصابة في الخطر ویكمن السن، كبار في شیوعا

ً  األكث�ر للشكل ً  الت�أثیر ویك�ون من�ھ ش�یوعا  فق�د أو العم�ى أن كم�ا متقدم�ة، مرحل�ة إل�ى الوص�ول حت�ى مت�درجا
 والمحافظ�ة للمعالج�ة المبك�ر االكتشاف وجب ولذا أخرى، مرة لالستعادة قابل غیر المرض ھذا بسبب الرؤیة

 .الضوء مصدر حول زرقاء لھاالت المریض رؤیة إلى) الزرق( التسمیة وترجع. البصر حاسة على
 

 األسباب
 

 ش�كل عل�ى الحف�اظ ع�ن المس�ؤول) الم�ائي الخل�ط( الم�ائي الس�ائل لتراكم نتیجة العین ضغط ارتفاع یحدث
 الش��بكة نس��یج عب��ر الس��ائل ھ��ذا تص��ریف ی��تم الطبیعی��ة الح��االت ف��ي بالتغذی��ة، الع��ین وإم��داد الك��روي الع��ین

 ض�غط مع�دل یبق�ى بحی�ث والقرنی�ة، القزحی�ة ب�ین الع�ین زاوی�ة ف�ي موج�ودة دقیق�ة قنوات خالل من التربیقیة
 لنظام إعاقة أو السائل لھذا إنتاج فرط حدوث وعند ،)زئبقي متر ملي 20-10( الطبیعیة الحدود ضمن العین

 .العین ضغط وارتفاع تراكمھ وبالتالي خارجاً، التدفق السائل لھذا یمكن فال التصریف،
 

 واألنواع األعراض

ً  األكث��ر الش��كل ھ��و: الزاوی��ة مفت��وح ال��زرق) 1  ف��ي ت��دریجي بض��عف یتظ��اھر الم��رض، لھ��ذا ش��یوعا
 .المشكلة إدراك قبل البصر فقد إلى یصل باأللم شعور دون اإلبصار

ً  األع��راض تش��مل: الزاوی��ة مغل��ق ال��زرق) 2 ً و ب��العین، آالم��ا  ح��ول ھ��االت ورؤی��ة بالغثی��ان، إحساس��ا
 .العین واحمرار العین،

 فق��دان م��ع الع��ین حج��م كب��ر األع��راض وتش��مل ال��والدة، ح��دیثي لألطف��ال یح��دث: الخلق��ي ال��زرق) 3
 .األبیض للون وتحولھا شفافیتھا

 
 التشخیص

 كب�ار مث�ل االختطار ذوي األفراد لدى وخاصة واألعراض، المرضي التاریخ على التشخیص یعتمد
 الع�ین لقط�رات الرش�ید غی�ر واالستخدام الدم، ضغط وفرط السكري، بالداء واإلصابة والوراثة، السن

 .الكوریتزون على المحتویة
 .العین ضغط قیاس) 1
 .القرنیة وسمك الرؤیة ومجال البصري العصب فحص) 2
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 العالج

 المعالج�ة وتش�تمل بالعمى اإلصابة من للوقایة رئیسیان عامالن ھما المبكر والعالج التشخیص إن
  :على

   إنتاجھ خفض أو المائي السائل تصریف زیادة على تعمل التي القطرات مثل:  باألدویة العالج) 1
     ً ً  المریض التزم إذا ومفیدة كافیة المعالجة ھذه تكون وأحیانا ً  التزاما  .الطبیب بتعلیمات تاما
 العصب على الضغط لتقلیل المائي السائل تصریف زاویة توسیع بغرض اللیزر، بأشعة العالج) 2
 .البصري    
 

  الوقایة
 وبالت��الي اكتش��افھا، عل��ى والمس��اعدة لإلبص��ار المھ��دد الخط��ر ھ��ذا لمواجھ��ة الزاوی��ة حج��ر تمث��ل
 :الوقایة وتشمل البصر، على المحافظة

  .60 سن بعد سنة وكل 40 الـ سن بعد سنوات 5-3 كل العین فحص) 1
  .بالزرق اإلصابة نسبة یقلل مما العین، ضغط ارتفاع عالج) 2
 لعب أو كھربیة معدات استخدام عند خاصة للعین، واق بارتداء الخطیرة العین إصابات تجنب) 3
  .مغلقة لعب ساحات في السرعة مرتفعة المضرب ریاضیات    
 .الجیدة العامة الصحة على والحفاظ الصحي الطعام تناول) 4
ً  الموصوفة العین قطرات وضع على الحرص)5  .مختص طبي إشراف وتحت بانتظام طبیا
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 والتأھیل الطبیعي الطب 

 شریف خیرت . د / إعداد

 طبیب استشاري الطب الطبیعي والتأھیل مستشفى الرازي للعظام

 اض�طرابات وع�الج وتش�خیص بالوقای�ة تُعن�ى الت�ي الطبیة االختصاصات أحد ھو والتأھیل الطبیعي الطب
 الدموی��ة، وال��دورة القل��ب أم��راض تأھی��ل إل��ى إض��افة العمری��ة، الفئ��ات لمختل��ف والعص��بي الحرك��ي الجھ��از

  .بأنواعھا والبتور الخلقیة، والتشوھات الریاضیة، واإلصابات الحروق ومرضى التنفسي، والجھاز
 واالعتم�اد االس�تقاللیة م�ن درج�ة أقص�ى إل�ى الوصول من لتمكینھم للمرضى الطبي التأھیل أھمیة وتأتي

 م�ن المرض�ى یحتاج�ھ ق�د وم�ا وال�وظیفي، الطبیع�ي والع�الج الدوائی�ة، العالجات باستخدام وذلك النفس، على
 .مساندة طبیة وأجھزة صناعیة، أطراف

ً  الطبي التأھیل فریق ویتكون  ،  (Physiatrist)والتأھیل الطبیعي الطب في المختص الطبیب من أساسا
 للتأھی�ل المس�اندة الطبی�ة المھ�ن فنی�ي م�ن یتك�ون ال�ذي المع�الج الفری�ق على مباشر بشكل یشرف الذي وھو
 االجتم��اعي، والباح��ث النفس��ي، والمع��الج بالتخاط��ب، والمع��الج ال��وظیفي، والمع��الج الطبیع��ي، المع��الج: وھ��م

 .التمریضي والكادر المساندة الطبیة واألجھزة الصناعیة، األطراف وفنیي
 االختصاص�ات جمی�ع م�ن المح�ولین أو مباش�رة المرض�ى باس�تقبال والتأھی�ل الطبیع�ي الطب طبیب ویقوم

 تخط�یط مث�ل التشخیص�یة، والفح�وص اإلكلینیك�ي، الطب�ي بالفحص یقوم أنھ كما المختلفة، الطبیة والقطاعات
 إل��ى للوص��ول طبی��ة استش��ارات إل��ى یحت��اج ق��د وم��ا االت��زان وفح��ص المثان��ة وتخط��یط واألعص��اب العض��الت

 باألش�عة ب�الفحص والعض�الت المفاص�ل، َحْق�نْ  مث�ل العالجی�ة الب�رامج بوض�ع یق�وم وكذلك الدقیق، التشخیص
ً  واللی�زر، التصادمیة، بالموجات والعالج التداخلیة،  الح�رص م�ع األھ�داف وتحدی�د التأھیلی�ة، الب�رامج وأیض�ا

 إل��ى باإلض��افة تنفی��ذھا، عل�ى المباش��ر واإلش��راف الفردی�ة، الم��ریض احتیاج��ات األھ�داف ھ��ذه تغط��ي أن عل�ى
 .إرشادیة ووسائل بنشرات المرضى وتزوید وقائیة، تأھیلیة طرق انتھاج

 م�ع المرض�یة، الحال�ة تط�ور حس�ب والت�أھیلي العالج�ي بالبرن�امج التدرج یتم المستمر التقییم خالل ومن
 .المعالج الفریق قبل من وضعھا تم التي المدى وبعیدة قصیرة األھداف على المحافظة

 تب�دیل بع�د ما وحاالت واإلصابات الكسور بعد ما حاالت وھي العظام، تأھیل حاالت التأھیل حاالت وتشمل
 الجلط�ات مث�ل م�ن أنواعھ�ا بكاف�ة األعص�اب أم�راض إل�ى إض�افة األط�راف، بتر وحاالت الصناعیة، المفاصل
 )Multiple Sclerosis; MS( المتعدد والتصلب الرباعي، والشلل الطولي، النصفي والشلل ، الدماغیة
 الس�قوط، ومخ�اطر الت�وازن، واخ�تالل الفقري، العمود وإصابات العضالت، وضمور الرعاش، الشلل ومرض
 وأس�الیب العظام وھشاشة التركیز، واضطرابات الحركیة، واإلعاقات الدماغي، كالشلل األطفال حاالت وتأھیل
 إل�ى باإلض�افة الظھ�ر، أس�فل وآالم الرقب�ة، وآالم المفاص�ل، وآالم الركب�ة، خش�ونة م�ع والتعام�ل منھا الوقایة

 الریاض�یة واإلص�ابات المختلف�ة الروماتزمی�ة األم�راض وتأھی�ل الغض�روفي، االن�زالق ع�ن الناتج�ة األعراض
ً  وعالجھا  .الجراحة إجراء بعد ما أو تحفظیا
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 الحراریة السعرات عدیمة أو منخفضة) السكر بدائل: (المحلیات 

 المدني علي بن خالد. د / إعداد

 أو غذائی��ة، غی�ر أو غذائی�ة ُمحلی�ات: تش��مل مجموع�ات إل�ى) الس�كر ب��دائل( التحلی�ة م�واد تص�نیف یمك�ن
  .أیضھا یمكن ال مُحلیات واستقالبھا، أیضھا یمكن ُمحلیات أو االصطناعیة، والمحلیات الطبیعیة الُمحلیات

 
 ذات األطعم��ة وف��ي الس��كري، داء م��رض ح��االت ف��ي )الُمحلی��ات( الم��واد تل��ك باس��تخدام الس��ماح ت��م وق��د

  ال��دم س��كر مس��توى ف��ي لل��تحكم كاس��تراتیجیة الكربوھی��درات تن��اول م��ن للح��د الخاص��ة الغذائی��ة االس��تخدامات
ً  الحراری�ة الس�عرات منخفض�ة المحلی�ات م�ن أن�واع س�تة إق�رار ت�م وق�د الصحي، الوزن على وللمحافظة  وفق�ا

 .والتناول لالستخدام آمنة مواد واعتبارھا الخلیجي التعاون مجلس لدول التقییس لھیئة
  األسبارتام

 من��تج أي اس�تخدام عن�د التنوی�ھ وج�ب ول�ذا أالن��ین، والفینی�ل األس�بارتیك حم�ض عل�ى األس�بارتام یحت�وي
 یعرف وراثي بمرض المصابین األفراد لتعریف" أالنین الفینیل على  یحتوي"  عبارة یحمل أن علیھ یحتوي

 مرة 200 تعادل مذاق بحالوة األسبارتام ویتمیز. المنتجات ھذه مثل یتجنبوا أن" كیتون الفینیل بیلة"  باسم
 .جرام/ حراري سعر كیلو 4 على واحتوائھ السكروز، مذاق

 السكرلوز
 كثی�ر ف�ي لالس�تخدام اعتم�اده وت�م الس�كروز، ح�الوة م�رة 600 یعادل حلو بمذاق السكرلوز یتمیز

  .والمشروبات األطعمة وكذلك الغذائیة، المواد لتصنیع البلدان من
 السكارین

) 300-400(  یع�ادل حل�و بم�ذاق یتمی�ز الطبیعی�ة، الغذائی�ة غی�ر المُحلیات أقدم من السكارین یعد
 الغذائی��ة الص��ناعات م��ن العدی��د ف��ي الس��كارین یس��تخدم قل��یالً، م��ر مذاق��ھ ولك��ن الس��كروز ح��الوة م��رة

 .الصیدالنیة المستحضرات في وكذلك
 )جلیكوزید ستیفیول( الستیفیا

 أوراق تحت�وي والتش�یكوري، الشمس عباد نبات مثل النبـاتات عائـلة إلى الستیـفیـا عشبة تنتمـي
        یف��وق بم��ذاق س��تیفیا یتمی��ز الم��ذاق، حل��و بعض��ھا النش��طة المكون��ات م��ن العدی��د عل��ى العش��بة ھ��ذه

 الفینی�ل بیل�ة" مرضى لدى للتحلیة أفضل خیاراً  ستیفیا یُعد. السكروز مذاق حالوة مرة )200-300(
 ".كیتون

  النیوتام
 م��ن خ��الٍ  أن��ھ إل��ى باإلض��افة بالس��كروز مقارن��ة م��رة) 8000( تبل��غ م��ذاق بح��الوة النیوت��ام تمی��ز
 .الحراریة السعرات

 أسیسلفام بوتاسیوم
 الت�راكم أو لألی�ض قاب�ل وغی�ر والتبری�د التس�خین عن�د ثابت مركب وھو ،"K-إیـس" باسم یُعرف

 یحت�وي وال الس�كروز، ع�ن المذاق في أحلى مرة) 200( تعادل المذاق في بحالوة ویتمیز الجسم، في
 .  البوتاسیوم تناول على یؤثر وال حراریة سعرات أي على
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 والصحة الیومیة الحیاة أنماط

  لطفي أمینعبد الرحمن . د / إعداد

 داخ�ل الضغط ارتفاع تسبب العین أمراض من مجموعة ھو)  Glaucoma(الجلوكوما أو األزرق الماء
 الم�اء ویع�د ، -هللا ق�در ال – والعم�ى اإلبص�ار على القدرة وتراجع البصري العصب تلف إلى یؤدي مما العین

 إال عم�ر، أي ف�ي الشخص بھ یصاب وقد البلدان، من كثیر في بالعمى لإلصابة الرئیسیة األسباب أحد األزرق
ً  أكثر أنھا  تخدیریة عالمات أیة توجد ال أنھ في المرض بھذا اإلصابة في الخطر ویكمن السن، كبار في شیوعا

ً  األكث�ر للشكل ً  الت�أثیر ویك�ون من�ھ ش�یوعا  فق�د أو العم�ى أن كم�ا متقدم�ة، مرحل�ة إل�ى الوص�ول حت�ى مت�درجا
 والمحافظ�ة للمعالج�ة المبك�ر االكتشاف وجب ولذا أخرى، مرة لالستعادة قابل غیر المرض ھذا بسبب الرؤیة

 .الضوء مصدر حول زرقاء لھاالت المریض رؤیة إلى) الزرق( التسمیة وترجع. البصر حاسة على
 

 الصحي الغذاء: أوالً 
 

 الفواك���ھ م���ن الكثی���ر بتن���اول العالمی���ة الص���حة منظم���ة توص���ي صح���ـي حـی���ـاة أسل���ـوب اتب���اع لضـم���ـان
 یع�رف م�ا اتب�اع یج�ب كما الریاضة، وممارسة والملح والسكریات الدھون تناول من والتقلیل والخضراوات،

 ).العالمیة الصحة منظمة حددتھا خطوة 12( الصحي الغذاء تناول بخطوات

 .الحیوانیة من بدالً  النباتیة، األطعمة من متنوعة مجموعة على یعتمد مغذ غذائي نظام اتباع) 1
 .الواحد الیوم في مرات عدة البطاطس أو واألرز والمعكرونة الكاملة والحبوب الخبز تناول) 2
 400( الواحد الیوم في مرات عدة والمحلیة الطازجة، والفواكھ الخضراوات من متنوعة مجموعة تناول) 3

ً  األقل على جرام  ).یومیا
 .یومي بشكل البدني النشاط ممارسة خالل من بھا الموصى الحدود بین الجسم وزن على الحفاظ) 4
  .المشبعة غیر الدھون على واالعتماد) الیومیة الطاقة من%  30( الدھون تناول في التحكم) 5
 .والعدس كالـفـول النباتیة، بالبروتینات اللحوم ومنتجات الدھنیة اللحوم استبدال) 6
 .والملح الدھون منخفضة األلبان ومنتجات الحلیب أنواع تناول) 7
 .والحلویات والسكریة الغازیة المشروبات تناول من والحد السكریات، منخفضة األطعمة اختیار) 8
ً  الملح یكون وأن ،)الیوم/ جرام 5 عن تزید ال( الملح قلیل الغذائي النظام اختیار )9   .بالیود مخلوطا

 .الروحیة والمشروبات الكحول تناول من الحد )10
 .الدھون لتقلیل والسلق البخار، على الطبخ مثل وصحیة، آمنة بطریقة الطعام إعداد )11  

 .العمر من سنتین أول خالل واستمرارھا أشھر، 6عمر حتى الحصریة الطبیعیة الرضاعة تعزیز )12 
 

 الریاضة ممارسة
 كولیس�تیرول نس�بة تخف�یض:  أھمھ�ا م�ن الص�حیة الفوائ�د من العدید لإلنسان المشي ریاضة تقدم

 ال�وزن وتخف�یض العظ�ام ق�وة وتعزی�ز القل�ب، صحة على والمحافظة الدم، ضغط وخفض الضار، الدم
 ممارس�ة تقي كما واإلحباط، بالقلق الشعور ومحاربة التوتر من والتخلص الجسم ارتخاء على یساعد

 .المبكر الخرف من الریاضة
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 كالتدخین السیئة، الصحیة العادات تجنب
ً  العالمیة الصحة منظمة تحذر  والم�رض للوف�اة رئیس�ي س�بب أنواع�ھ بكاف�ة الت�دخین أن م�ن دائم�ا

 خطی�رة، وتنفس�یة وعائی�ة قلبیة بأمراض البالغین إصابة السلبي التدخین ویسبب متدرج، قاتل فالتبغ
 وزن نق�ص ف�ي یتس�بب الحوام�ل وف�ي المف�اجئ، ب�الموت الرض�ع وإص�ابة الت�اجي، القل�ب مرض مثل

 .الموالید
 )النفسیة الراحة( والعاطفي النفسي االستقرار

 ال�ذھن وص�فاء الھدوء إلى بالعقل والوصول النفسي المرض أو االضطراب من اإلنسان خلو ھو"
 م��ن مجموع��ة ب��ین ت��داخل ھن��اك"النفس��یة الراح��ة" إل��ى وللوص��ول" واالنس��جام االت��زان م��ن وحال��ة

 والوص�ول الحی�اة ف�ي وجوده وإثبات ذاتھ تحقیق في اإلنسان نجاح مثل والخارجیة، الداخلیة العوامل
 والت��رابط اإلیجابی��ة والس��لوكیات االجتماعی��ة الم��ؤثرات م��ن مجموع��ة جان��ب إل��ى وأمانی��ھ ألھداف��ھ

 والمب�ادئ القیم رسوخ ومدى ربھ مع الخاصة وعالقتھ الناس مع الجیدة اإلنسان وعالقة االجتماعي،
 .واألخالقیة اإلیمانیة
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 معھا التعامل وطرق: اإلعاقة 

 العنجري هللا عبد ازدھار.أ / إعداد

 في أساسیة تعد التي الوظائف من أكثر أو واحدة بوظیفة القیام على الفرد قدرة من تحد حالة ھي اإلعاقة
 ال�ذاتي االكتف�اء عل�ى الحص�ول م�ن الم�رء تمك�ن ع�دم ھ�ي أو الطبیعی�ة، الح�دود ض�من وذل�ك الیومیة، الحیاة
 ف�ي الش�ائع المس�توى ع�ن یختل�ف الذي الشخص ھو والمعاق اآلخرین، معونة إلى مستمرة حاجة في وجعلھ

 واإلعاق��ات الص�مم مث��ل ظ�اھرة، غی��ر أو كالش�لل، ظ�اھرة كان��ت س�واء شخص��یة ق�درة أو ص��فة، ف�ي المجتم�ع
 ق��درات م��ع یتف��ق بش��كل والحیاتی��ة والتربوی��ة التعلیمی��ة المتطلب��ات ف��ي تع��دیالً  یس��توجب بحی��ث الس��لوكیة،
 .ممكن حد أقصى إلى القدرات تلك تنمیة باإلمكان لیكون المعاق الشخص وإمكانات

 
 اإلعاقة أسباب

 ل��ألم الغ��ذاء نق��ص ومنھ��ا وزن��ھ، ونق��ص الجن��ین تك��وین عل��ى ت��ؤثر عوام��ل ھ��ي: خلقی��ة أس��باب) 1
 .اإلیدز بمرض األم وإصابة األلمانیة، بالحصبة األم وإصابة الحامل،

 .المبتسرة أو العسرة الوالدة مثل: الوالدة أثناء عوامل) 2
 التغذی��ة وس��وء نق��ص أو األم��راض ب��بعض المول��ود إص��ابة مث��ل: ال��والدة بع��د طارئ��ة عوام��ل) 3

 .البیئي والتلوث
 .  النسل وتنظیم المتأخر، أو المبكر والزواج األقارب، زواج مثل: االجتماعیة العوامل )4
 .األجیال عبر المزمنة األمراض بعض انتقال مثل: الوراثیة العوامل) 5

 
 اإلعاقة  من الوقایة

 .الدمویة الزمر وتوافق الوراثیة، األمراض عـن للكشـف: الزواج قبل الفحص) 1
 بش�كل الطبی�ب ومراجع�ة الش�ھریة المتابع�ة خ�الل م�ن: والجن�ین الحام�ل ل�ألم الص�حیة الرعای�ة) 2

 .دوري
 بـع�ـد فح�ـوص وإج�راء متخص�ص ص�حي مرك�ز ف�ي ال�والدة خ�الل م�ن :للطف�ل الص�حیة الرعایة) 3

 .الصحیة والمراقبة الضروریة اللقاحات خالل من الصحیة والـرعایة الـوالدة،
 ،)س�نة 20-35( م�ن لإلنج�اب المث�الي الس�ن إن حیث:  المتأخر والزواج المبكر الزواج تجنب) 4

 س�ن بع�د( مت�أخرة س�ن ف�ي ال�والدة أن كم�ا الجن�ین، وتكوین األم صحة على یؤثر فھو 18ـ ال قبل أما
 .المتباعدة الوالدات تعزیز یجب كما ،)داون بمالزمة مصاب طفل والدة( مثل مخاطر لھا)  سنة 35
 .واضحة وراثیة أمراض وجود حالة في خاصة األقارب زواج من التحذیر )5

 اإلعاقة ذوي من األفراد مع التعامل كیفیة
 فم��ن آخ��ر، اجتم��اعي تعام��ل أي ع��ن اإلعاق��ة ذوي م��ن األف��راد م��ع التعام��ل طریق��ة تختل��ف أال یج��ب

 طبیع�ي، ش�خص أي مث�ل مثلھ المحترم الحدیث أسلوب نفس على المعاق الشخص یحصل أن األھمیة
 تتح�دث وأن ص�بوراً  تك�ون أن یج�ب كم�ا باستخفاف، معھ تتحدث وال عادي، بشكل لھ ینظر أن ویجب
 تتص�رف أو اإلعاق�ة عل�ى تركی�زك تض�ع وال مت�رجم أو مع�اون إل�ى ول�یس الشخص إلى مباشر بشكل
 .الشفقة أو التعاطف من بنوع معھ
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 تحذیرات
ً  ق�ادراً  كنت إذا إال األشخاص ھؤالء على المساعدة تقدیم تعرض ال  المھم�ة، بھ�ذه القی�ام عل�ى جس�دیا

 ل�م وإن م�ثالً، القط�ار م�ن یھ�بط لش�خص المعاون�ة ید تقدیم أو الحافلة، داخل التمشیة جھاز حمل مثل
 بھ�ذه یق�وم أن عل�ى المس�اعدة تق�دیم یس�تطیع آخ�ر ف�رد م�ن المس�اعدة طل�ب فعلیك المقدرة لدیك تكن

 الخ�اص النق�ال الھ�اتف یس�تخدم أن المع�اق الش�خص على تعرض أو أدائھا، على یساعدك أو المھمة
 .المساعدة وطلب االتصال أجل من بك
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     الخالیا الكلویةسرطانة  )1 
 الخطی���رة األم���راض أح���د بأن���ھ الس���رطان م���رض یع���رف

 غ�زو عل�ى ھائلة قدرة ولھا ومدمرة، عدائیة خالیاه كون والمزمنة
ً  السرطان یعد وال. علیھا والسیطرة الجسم أنسجة  إنما واحداً، مرضا

 غیر النمو:  وھي أال واحدة صفة في تشترك التي األمراض من عدد
ً  الجسم في جزء ھناك فلیس. الجسم في للخالیا الطبیعي  ضد محصنا
 في أو العظم في السرطان یظھر أن یمكن حیث بالسرطان، اإلصابة
 لیفي بنسیج مغلف حمید ورم إما وھو. الدم في أو الرخوة األنسجة

 أو بالعقاقیر عالجھ أو بالجراحة إزالتھ ویمكن لالنتشار قابل وغیر
 خ�الل م�ن االنتش�ار عل�ى ھائل�ة ق�درة ل�ھ خبیث ورم أنھ أو األشعة،
 .اللمفي أو الدموي الجھاز

 ال�ذي النسیج حسب السرطانات من نوع كل تصنیف ویتم
 عبارة الكتاب ھذا موضوع وھي الكلویة الخالیا فسرطانة منھ، ینشأ
 وال الكلی�ة، ف�ي الخبیث�ة الظھاریة األورام من ضائرة مجموعة عن
ً  تعد  كل األورام، من مختلفة أنواع من مجموعة ھي بل واحداً  كیانا

 وراثی�ة خصائص ولھا الكلیون، من مختلفة أجزاء من مشتق منھا
 الج��دیر وم��ن. إكلینیكی��ة ومظ��اھر ھیس��تولوجیة وخص��ائص ممی��زة
ً  السرطانات أنواع كسادس یصنف الكلیة سرطان أن بالذكر  ش�یوعا

 المتح�دة الوالیات في النساء عند الثامن الترتیب وفي الرجال، عند
 قارة في العلیا صورتھا في النسب تبدو حیث العالم، حول فارق بشكل الكلیة سرطان وقوع نسب وتختلف. األمریكیة

  .الجنوبیة وأمریكا وإفریقیا آسیا في بنظائرھا مقارنة وأوروبا الشمالیة أمریكا
 األخ�رى، الكلی�ة س�رطان بأنواع تتعلق التي غیرھا عن تحدیداً  الكلویة الخالیا سرطانة سببیات تختلف قد

. الدم ضغط وفرط السجائر وتدخین كالسمنة السرطان من النوع بھذا اإلصابة في تسھم عدیدة اختطار عوامل فھناك
ً  المرتبطة المتالزمات وبعض الجیني االستعداد عن فضالً  ً  ارتباطا  الم�رض ھذا أن الرغم وعلى. المرض بھذا وثیقا
 إال األعراض، إخفاء إلى ملحوظ بشكل الجسم یمیل حیث الورم، تطور من المبكرة المراحل في التوصیف إلى یفتقر

 الوقای��ة خ�الل م�ن الع�الم مس�توى عل�ى الكلوی�ة الخالی�ا بس�رطانة اإلص�ابة ع�بء لتخفی�ف لج�أوا االختصاص�یین أن
ً  الجراحی�ة، اإلزال�ة بع�د الفعال�ة المس�اندة والمعالج�ة المبكر والكشف  المراح�ل ع�الج أو الس�یطرة خ�الل م�ن وأیض�ا
ً  كالھما أو العالجي المؤشر وتحسین رفع شأنھا من التي بالتدابیر المتقدمة   .معا

 وبیولوجیا وباثولوجیا وبائیات الرابع حتى األول الفصل یعرض حیث فصالً، عشر سبعة إلى الكتاب یقسم
 والت�دبیر الت�دخلي األش�عة عل�م إج�راءات الس�ابع حت�ى الخ�امس الفصل ویتناول وأنواعھا، الكلویة الخالیا سرطانة
 ط�رق عش�ر الح�ادي حت�ى الث�امن الفص�ل یش�رح ذل�ك بع�د ث�م الكلی�ة، في والكبیرة الصغیرة الورمیة للكتل العالجي
 العالجي والتدبیر اإلنذاریة البیولوجیة الواصمات عشر الرابع حتى عشر الثاني الفصل ویوضح المختلفة، المعالجة

 الرعای�ة دور عش�ر والسادس عشر الخامس الكتاب فصال یبین ثم التقلیدي، اإلشعاع ودور المعالجات، لمضاعفات
 المعالجات بعرض وذلك عشر السابع بفصلھ الكتاب ختتمویُ  العالجي، التدبیر في التكاملي الطب واستخدام الداعمة

 .السرطان من النوع لھذا التصدي في المستقبلیة والتوجھات المستجدة
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 الصحة والفاكھة) 2 
 
 تن��اول أنھ��ا عل��ى الس��لیمة الص��حیة التغذی��ة تُع��ّرف 

 وتعد الغذائیة، العناصر كافة على یحتوي الذي المتكامل الغذاء
 البدنیة الجسم صحة عن األول الدفاع خط ھي السلیمة التغذیة

 بنوعی�ة االھتم�ام اإلنسان على یجب لذلك والنفسیة، والعقلیة
 لھا لما حیاتنا في كبرى أھمیة وللفاكھة. یتناولھ الذي الطعام

 الفاكھة ذكر ورد وقد. اإلنسان لصحة ومفیدة كثیرة منافع من
 أھل طعام بأنھا الكریمة اآلیات من عدد في الكریم القرآن في

 .كبیر بشكل المفیدة النباتیة الغذائیة المصادر أحد وھي. الجنة
 من بأنھا الغذاء أنواع من غیرھا عن الفاكھة تتمیز

 بالمغ����ذیات الجس����م تم����د الت����ي المھم����ة الطبیعی����ة المص����ادر
 واأللی����ـاف، التأكس����ـد ومض����ـادات والمع����ادن والفیتامین����ـات

 وال�دھون، الص�ودیوم م�ـن المحت�ـوى قلیل�ـة فھ�ـي وبالمقابـل
ً  ومثبت أساسي دور لھا ولذلك  األمراض من الوقایة في علمیا

 واألوعی�ة القل�ب أم�راض مث�ل، اإلنس�ان ص�حة على الخطیرة
 الس����رطانات م����ن والوقای����ة الدماغی����ة، والس����كتة الدموی����ة،

 الجھ��از ص��حة تحس��ین ف��ي تفی��د كم��ا االلتھابی��ة، واألم��راض
ً  والجلد العیون وصحة والعصبي الھضمي  .أیضا

 فإنن��ا اإلنس��ان بص��حة وارتباطھ��ا الفاكھ��ة وألھمی��ة
 الص�حیة وفوائ�دھا تأثیرھ�ا على قلیالً  الكاشفة األضواء نسلط

 ثالثة إلى قسم الذي »والفاكھة الصحة« الكتاب ھذا خالل من
 الفاكھ�ة ع�ن مختص�رة بنب�ذة األول الفص�ل یب�دأ حیث فصول،

 عالق��ة ع��ن الث��اني الفص��ل یتح��دث ث��م وموطنھ��ا، زراعتھ��او
 طری��ق ع��ن المنتقل��ة األم��راض وبع��ض ب��األمراض، الفاكھ��ة

 یع��رض ال��ذي الثال��ث بفص��لھ الكت��اب یُخت��تم وأخی��ًرا الفاكھ��ة،
 كبی�ر، بش�كل زراعتھ�ا ی�تم الت�ي المعروف�ة الفواكھ أھم اختیار تم وقد الصحیة، وفوائدھا فاكھة لكل الغذائیة للقیمة

 .الصحیة الحاالت لبعض بالنسبة الفاكھة أنواع بعض تناول عند الالزمة االحتیاطات بذكر الفصل وینتھي
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 سید ثابت عمادأ.  / بقلم  
 لتألیف وترجمة العلوم الصحیةالمركز العربي  -مدقق لَغوي 

في ھذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء اللغویة الشائعة والدارجة أحیاناً على     

اللسان، وھي كثیرة ومفھومة المضمون بین الناس الذین ألفوا سماع ھذه الكلمات، ونعرض 

 :يما یل خطاء الدارجةھنا بعضاً من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األ
 

 السبب الصواب الخطأ
ً  تنجح لم  -1  محاوالت أبدا
 . الماضي في النفي لتأكید"  قط" ألن - . قط تنجح لم  - .العلماء  

 على التعریف" ال" إدخال ھي القاعدة ألن -  . المھم غیر  - .مھم الغیر  -2
 .المضاف ولیس إلیھ المضاف 

  ھذه قط تستخدم لن -3
 .األسلحة  

ً  تستخدم لن"  - ً " ألن - ."أبدا  .المستقبل في النفي لتأكید" أبدا

 )أل( المحلى التفضیل أفعل في المطابقة یجب - .الفضلى  - األفضل الحیاة تحقیق -4
 .)والتأنیث التذكیز(، )والجمع والتثنیة اإلفراد في 

 .الجزم عند األجوف الفعل عین حذف - .ترق لم  - .دماء فیھا تراق لم -5

 بعث...  المستمع أما -6
 .یسأل 

 بعث فقد..  المستمع أما"  -
 ."یسأل فبعث" أو یسأل 

  في الفاء إیقاع العرب لغة في الفصیح ألن - 
 ".أما" جواب 

 .أغانٍ   - .جدیدة أغاني تقدم  -7

       ویعوض األسماء من المنقوص یاء تحذف  -
ً  كان إذا إال بالتنوین عنھا ً  أو مضاما                                                                         فتثبت معرفا
 .یاؤه

  قدوةً  یكونوا اآلباء -8
 .ألبنائھم 

 عند الخمسة األفعال نون إثبات یجب ألنھ -  .یكونون  -
 .الرفع 
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  -: نود التذكیر بأن
  "E-Book" نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل  -
  . "CD's" قراص مدمجةأ وعلى   
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
  www.Acmls.org خالل الموقع اإللكترونيیمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من  - 

  . تكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبيایمكن عرض استفسار  -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org على البرید اإللكتروني للمركزتكم ومقترحاتكم اوأخیراً نستقبل استفسار - 
 . دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب :  

 

 

 .یحدث لن  - .یحدث لن سوف  -9

 

 فاألداة المستقبل الفعل في نفي أرید إذا ألنھ  -
 .سوف بدون" لن" ھي استخدامھا الواجب

ً  رأسھ كان - .معلقةً  رأسھ كانت  -10  .التذكیر حقھ ما تأنیث  - .معلقا

 .التأنیث حق ما تذكیر  - .كبیرتان  - .كبیران أُذنان لھ -11

   

 

 
 

http://www.acmls.org/
file://192.168.100.16/new_share/Husam/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9%20%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B5/Acmls@Acmls.org%20
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