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 الت��ي "الط��ب تعری��ب "مجل��ة م��ن والخمس��ون الس��ابع الع��دد ص��در الع��ام ھ��ذا م��ن أكت��وبر ش��ھر ف��ي
 أص�بح  ال�ذي  الجدی�د  بإخراج�ھ  الع�دد  ھ�ذا  ویمت�از . الص�حیة  العل�وم  وترجم�ة  لت�ألیف  العربي المركز یصدرھا
 م�ن  الع�دد  ھ�ذا  یحتوی�ھ  م�ا  ھ�و  ف�المھم  القص�ید،  بی�ت  ھ�ذا  ول�یس  القدیم�ة،  إخراج�ھ  طریقة عن كلیًة یختلف

. األع�داد  م�ن  ع�دد  منھ�ا  یخل�و  یك�اد  ال التي العامة المعلومات من كثیر إلى إضافة حدیثة، طبیة موضوعات
 األس��تاذ ھ��ؤالء وم��ن فیھ��ا، للكتاب��ة االستش��اریین األطب��اء م��ن ع��ددًا تس��تقطب أن المجل��ة اس��تطاعت كم��ا

        موض��وع ع��ن الع��دد ھ��ذا ف��ي كت��ب حی��ث الكوی��ت، جامع��ة ـ�� الط��ب بكلی��ة األس��تاذ اهللا الج��ار خال��د/ ال��دكتور
 الم��رتبط الق��رار اتخ��اذ عن��د التفكیری��ة العملی��ات مجموع��ة م��ن ب��ھ یقص��د م��ا وھ��و ،"الس��ریري االس��تدالل" 

 أن إل�ى  أش�ارت  الدراس�ات  من عددًا أن مقالتھ في اهللا الجار الدكتور ویبین للمریض، السریریة بالممارسة
 البیان�ات  جم�ع  ف�ي  القاص�ر  واالس�تدالل  المعرف�ي،  الخط�أ  نتیج�ة  ج�اءت  التشخیصیة األخطاء من عددًا ھناك

 .المرضیة

 الطبی�ة،  المكروبیولوجی�ا  ع�ن  مق�االت : مث�ل  م�ن  المق�االت  م�ن  مجموع�ة  عل�ى  الع�دد  ھ�ذا  احتوى كما
 األرج��وزة ع�ن  آخ��ر ش�یق  موض�وع  إل��ى إض�افة  الش��یخوخة، وط�ب  الالص�قة،  والعدس��ات البیئی�ة،  والص�حة 

 م،1185 و م1155 ب�ین  م�ا  الفت�رة  ف�ي  ع�اش  ال�ذي  األندلسي الفلكي الطبیب الفیلسوف طفیل البن الطبیة
 .بعالجھ یتعلق وما أسبابھ ویذكر المرض، یشخص األرجوزة ھذه خالل من وكان

 عل�ى  إقب�االً  نج�د  أنن�ا  لوال یكون أن كان ما الصدور في الماضیة المدة طیلة المجلة ھذه استمرار إن
 م�ن  الطبی�ة  المعرف�ة  نش�ر  وھ�و  ص�درت  أجل�ھ  م�ن  ال�ذي  الرئیس�ي  الھ�دف  تحقق أنھا لنا یؤكد مما قراءتھا،

 .المتخصصین غیر إلى تصل حتى الفائدة لتعم الطب علوم في المتخصصین

 التوفیق ولي واهللا
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 العصر وباء.... المزیفة األدویة 

 مقال عن ملخص

 صدیق الفتاح عبد حسام. د

 الصحة وزارة - صیدلة اختصاصي

 الكویت دولة

 م2017 یونیو – 50 العدد الطب، تعریب مجلة

 كل في األخیرة اآلونة في بشدة انتشرت التي السیئة العالمیة الظواھر من األدویة غش ظاھرة إن
 ص�حة  عل�ى  الخطیرة السلبیة واآلثار الصور من عدید لھا الظاھرة وھذه والنامیة، المتقدمة البلدان من

 س�واء  واالحتی�ال  النص�ب  بقص�د  محتواھ�ا  تغی�ر  ُیعتم�د  التي المنتجات ھي المغشوشة واألدویة. اإلنسان
 فال��دواء المقل��دة، واألدوی��ة المغشوش��ة األدوی��ة ب��ین ف��رق وھن��اك. نفس��ھا المكون��ات أو المص��در ف��ي

 م�واد  ب�دون  یك�ون  أن ویمك�ن  مص�دره،  أو تركیب�ھ  أو اس�مھ  ف�ي  س�واء  قص�د  ع�ن  م�زور  ھ�و  المغشوش
 التجاری�ة  العالم�ة  اس�تخدام  فیھ�ا  فی�تم  المقل�دة  األدوی�ة  أما كافیة، غیر فعالة مواد على یحتوي أو فعالة،
 .كافیة غیر أو كافیة كانت سواء الفعالة المواد بعض على المقلد الدواء ویحتوي مشھور لدواء

 

 :األدویة غش صور
 

 ):الصالحیة منتھیة(  فاسدة أدویة )1
 

 عل�ى  كبیرًا خطرًا وتشكل اإلنسان صحة تھدد التي الصالحیة منتھیة األدویة انتشار األدویة غش صور من
 بع��ض وامتن��اع الص��یدلیات، ف��ي الص��الحیة منتھی��ة األدوی��ة ت��راكم بس��بب األزم��ة ھ��ذه تفاقم��ت ولق��د حیات��ھ،
 ت�واریخ  في التالعب إلى یؤدي مما التصنیع؛ حدیثة أخرى بأدویة األدویة ھذه استبدال عن األدویة شركات

 خطی�رة  س�لبیة  آث�ار  إل�ى  ی�ؤدي  مم�ا  الصنع؛ حدیثة أنھا على للمرضى األدویة ھذه طرح وإعادة الصالحیة،
 منتھ�ي  أنس�ولین  الس�كري  داء م�ریض  تع�اطي  عن�د  الحص�ر  ول�یس  المث�ال  س�بیل  على. المرضى صحة على

 م��ن ول��ذا الوف��اة، ف��ي ذل��ك یتس��بب أن الممك��ن م��ن األح��وال أس��وأ وف��ي بغیبوب��ة یص��اب ق��د فإن��ھ الص��الحیة،
 منھ��ا، لل��تخلص فعال��ة آلی��ات ووض��ع الص��الحیة منتھی��ة األدوی��ة عل��ى والتفت��یش الرقاب��ة إحك��ام الض��روري

 التوزیع، وشركات األدویة ومخازن الصیدلیات من الصالحیة منتھیة األدویة بسحب األدویة شركات وإلزام
 الجھ��ات تق��وم وأن أخ��رى، م��رة واس��تخدامھا تص��نیعھا إع��ادة ع��دم تض��من آمن��ة بص��ورة منھ��ا وال��تخلص

  .الخطیرة الظاھرة ھذه من للحد رادعة عقوبات بوضع الرقابیة
 :یلي بما مریض أي ننصح لذلك

 .فیھ تغیر أي ومالحظة الدواء تغلیف فحص •
 .واالنتھاء اإلنتاج تواریخ من التحقق •
 .ولونھ وطعمھ الدواء شكل من التحقق •
 .الدواء تناول بعد متوقعة غیر جانبیة آثار أي حدوث مالحظة •
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 :المصدر مجھولة أدویة )2
 

 مرخص�ة  غی�ر  أم�اكن  وف�ي  الصحة، وزارة في مسجلة غیر أدویة تصنیع األدویة لغش األخرى الصور من
 فعالیتھ��ا لمعرف��ة المختص��ة المعام��ل ف��ي تحلیلھ��ا ی��تم وال الرقابی��ة، للجھ��ات خاض��عة وغی��ر األدوی��ة، لتص��نیع
 اإلنترن�ت  عبر أو الفضائیة، القنوات عبر الدعایة طریق عن المنتجات ھذه تسویق ویتم اإلنسان على وآثارھا

 مواد على تحتوي إنھا حیث اإلنسان، صحة على كبیرة خطورة المنتجات ھذه وتمثل الصیدلیات، خالل من أو
 لمث�ل  التوعی�ة  یج�ب  ول�ذلك  اإلنس�ان،  ص�حة  عل�ى  خطی�رة  س�لبیة  آثارًا تسبب قد سامة ومواد المصدر مجھولة

 واس�تخدام  اإلنترن�ت  أو الدعای�ة،  خ�الل  م�ن  دوائ�ي  من�تج  أي شراء عدم ویجب األدویة، غش من النوعیة ھذه
 یج�ب  كم�ا  المخ�تص،  الطبی�ب  م�ن  طبی�ة  وص�فة  عل�ى  والحص�ول  األطب�اء  مراجع�ة  خ�الل  من فقط یكون األدویة

 مسجل وغیر المصدر، مجھول دواء أي تسویق أو ترخیص بدون موزع أي مع التعامل عدم الصیدلیات على
 الص��یدلیات عل��ى ب��التفتیش المختص��ة والھیئ��ات الرقابی��ة الجھ��ات دور أیض��ًا ھن��ا ،وی��أتي الص��حة وزارة ف��ي

 اإلنترن�ت،  طری�ق  ع�ن  األدوی�ة  بع�ض  لش�راء  األم�ر  ل�زم  إذا ولك�ن . األدوی�ة  توزی�ع  وش�ركات  الطبی�ة  والمخازن
 :یلي ما تشمل القائمة وھذه. الدواء ھذا سالمة من للتأكد مرجعیة قائمة فھناك

 
 لھ؟ التسویق یتم كان الذي ھو شراؤه تم الذي الدواء ھل •
 الصحیحة؟ الجرعة ھي الدواء على المدونة الجرعة ھل •
 الت�ي  باللغ�ة  للم�ریض  معلوم�ات  نش�رة  توجد وھل سلیمة، صحیة ظروف في الدواء تغلیف تم ھل •

 عنھ؟ بھا اإلعالن تم
 والطعم؟ واللون الملمس حیث من لھ ینبغي الذي النحو على المنتج یبدو ھل •
 التش��غیلة، رق��م م��ع تتناس��ب ال��داخلي التغلی��ف عل��ى الص��الحیة انتھ��اء وت��اریخ التش��غیلة رق��م ھ��ل •

 الخارجي؟ التغلیف على الصالحیة وتاریخ
 

 ال�دواء  بش�راء  ینص�ح  ل�ذلك  للم�ریض،  ص�عبة  تك�ون  ق�د  األسئلة ھذه عن اإلجابة أن القائمة ھذه من ویتبین
 .المختص الطبیب من وبوصفة مرخصة صیدلیة من

 

 :) مزورة أغلفة ذات(   مقلدة أدویة )3
 

 عرض�ھا  وی�تم  فعلی�ًا،  موج�ودة  أخ�رى  ألدویة العبوة شكل ونفس التجاري االسم بنفس أدویة وھي
 أدوی�ة  اس�تھداف  ویتم األسواق في األدویة ھذه تداول سھولة یسبب مما جدًا، عالیة بخصومات للبیع

 ف�ي  بالغ�ة  ص�عوبة  ھن�اك  تجع�ل  ش�دیدة  بدق�ة  األدوی�ة  ھ�ذه  تقلی�د  وی�تم  مبیع�ًا،  األكث�ر  العالمی�ة  الشركات
 الم�ادة  ع�ن  للكش�ف  الدقیق�ة  التحلی�ل  أجھ�زة  طریق عن إال المقلد والمنتج األصلي المنتج بین التفریق
 الم�ریض  على شدیدة خطورة یسبب مما الفعالة، المادة من خالیة المقلدة األدویة تكون حیث الفعالة،

 .األدویة ھذه مثل یتناول الذي
 

 :مستنسخة أدویة )4
 

 وھ��ي ،الحقیق��ي المستحض��ر ع��ن تختل��ف بنس��ب ولك��ن الفعال��ة، الم��واد عل��ى األدوی��ة ھ��ذه تحت��وي
 .المغشوشة األدویة بین انتشارًا األكثر
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 :) طبیعیة نباتات أنھا على تباع(   مزیفة أدویة )5
 

 العقاقیر على تحتوي ولكنھا ما، مرض لعالج طبیعیة أعشاب أنھا على للمرضى األدویة ھذه تقدم
 أن للمس��تھلك ال��دواء ص��انع وی��وحي. طبی��ة بوص��فة إال ص��رفھا ینبغ��ي ال الت��ي العق��اقیر أو المعروف��ة

 ف�ي  وج�وده  ع�ن  یعل�ن  ال ال�ذي  المض�اف  ال�دواء  ول�یس  الم�رض  ع�الج  عل�ى  یس�اعد  ال�ذي  ھ�و  العشب
 .المنتج

 

 :)تناولھا ومنع خطورتھا ثبتت(  محظورة أدویة )6
 

 وت�م  الص�حة،  عل�ى  وأض�رارھا  خطورتھ�ا  م�ن  التأك�د  ت�م  كیمیائی�ة  مركب�ات  عل�ى  تحت�وي  أدویة ھي
 .النامیة الدول في تداولھا یستمر بینما المتقدمة، الدول في تداولھا وقف

 

 :مھربة أدویة )7
 

 معترف�اً  المھ�رب  ال�دواء  یك�ون  وق�د  الصیدالنیة، التركیبة حیث من مغشوشة تكون ال قد أدویة ھي
 بس�بب  العالج�ي  مفعولھ�ا  األدوی�ة  ھذه تفقد ما وغالبًا الرقابیة، لإلجراءات یخضع ال ولكنھ عالمیًا، بھ

 فال�دواء  ل�ذلك  التخ�زین،  م�دة  ط�ول  بس�بب  ض�ارة  مواد إلى المركبات بعض تتحول كما التخزین، سوء
 .بالصحة وضار فعال غیر یكون قد المھرب

 

 :المغشوشة األدویة عن للكشف جدیدة تقنیة
 

 عالی��ة قیم��ة ذات منتج��ات األدوی��ة إن حی��ث األدوی��ة، غ��ش تش��جع الت��ي العوام��ل م��ن عدی��د توج��د
 .جدًا عاٍل الربح یكون لذلك التكالیف، منخفضة تكون المغشوشة واألدویة
 إفریقی�ا  ف�ي  تباع التي األدویة من %)70 – 30( أن إلى العالمیة الصحة منظمة إحصاءات تشیر
 حدوث عن فضًال یومیًا، شخص  2000 حوالي وفاة في یتسبب مما مغشوشة، تكون النامیة والدول
 حلول عن للبحث"  سیمونز برایت" الغیني الباحث دفع الذي األمر األدویة، صناعة قطاع في خسائر
 تطبی�ق  الخت�راع  فتوص�ل  جی�وبھم  قب�ل  الم�واطنین  ص�حة  اس�تھدفت  الت�ي  الظ�اھرة  ھ�ذه  م�ن  للحد فعالة
 م��دى نع�� خالل��ھ م��ن یتأك��د ج��واب عل��ى ف��ورًا لیتحص��ل قص��یرة رس��الة إرس��ال م��ن الم��واطن یمكِّ��ن

 ھ�ذا  إرس�ال  ی�تم  ال�دواء  علب�ة  عل�ى  رقم�اً  عش�ر  اثن�ي  وج�ود  عل�ى  التطبیق ھذا یعتمد. الدواء مصداقیة
 التقنی�ة  ھ�ذه  وأص�بحت . الس�لب  أو باإلیج�اب  إم�ا  فوری�ة  إجاب�ة  ویتلقى قصیرة، نصیة رسالة في الرقم

 .الھند كینیا، نیجیریا، غانا، مثل الدول بعض في مستخدمة
 

 :المغشوشة األدویة استعمال أضرار
 

 واألم��ان، الفعالی��ة حی��ث م��ن األص��لي لل��دواء مكافئ��ًا ل��یس أحوال��ھ كاف��ة ف��ي المغش��وش ال��دواء إن
 أو اإلط�الق  عل�ى  فعال�ة  م�واد  عل�ى  یحت�وي  ال الدواء كان فإذا. عدیدة أضرار في یتسبب فإنھ وبالتالي

 تعج�ز  بش�كل  للم�ریض  الص�حیة  الحالة تدھور إلى سیؤدي ذلك فإن المطلوبة، الجرعة عن تقل بنسب
 .ذلك بعد عالجھ عن السلیمة األدویة
 یح�دث  ق�د  الح�االت  بع�ض  وف�ي  خطی�رة،  جانبی�ة  آث�ار  إل�ى  سیؤدي ذلك فإن الفعالة المادة زادت إذا
 عواق�ب  إل�ى  یؤدي ذلك فإن صحیحة غیر مكونات على األدویة احتوت إذاو،الوفاة إلى یؤدي قد تسمم

 .للجسم الحیویة الوظائف باختالل وانتھاًء واإلسھال القيء من بدءًا وحتمیة صحیة
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 :األدویة غش مكافحة تدابیر
 :خالل من األدویة غش لمكافحة برامج بتطویر االلتزام بلد كل في الحكومات على ینبغي
 .والطلب العرض قانون ومراعاة األدویة من المختلفة األنواع توفیر على العمل )1
  .األدویة غش حظر على القائمة القوانین وتحدیث عةراد جدیدة قوانین سن )2
 وواجب��ات األدوی��ة، ق��وانین ف��ي واض��ح بش��كل ویتح��دد األدوی��ة، لتنظ��یم مؤسس��ات إنش��اء )3

 .المؤسسات ومسؤولیات
 .غشھا ومكافحة األدویة تمییز على الموظفین تدریب )4
 .الدوائیة والجودة بالتفتیش مختصة ھیئات إنشاء )5
 .وغیرھا الالزمة المالیة الموارد توفیر )6
 عل��ى  الجزائی��ة  العقوب��ات  وتطبی��ق  المقل��دة  األدوی��ة مكافح��ة  ق��وانین  تطبی��ق  م��ن  التأك��د )7

 .المخالفات
 .األدویة غش مكافحة في الدولي التعاون تعزیز )8
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  والقدمین الیدین بأظفار الفطریة االلتھابات 

 مقال عن ملخص

 الصیــاد الحمید عبد إبراھیم. د

  الجلدیة األمراض استشاري

 الكویت دولة – الجدید المواساة مستشفى

 م2013 فبرایر – 37 العدد الطب، تعریب مجلة

 تع��یش ، ض��ار بعض��ھا و ن��افع بعض��ھا الجس��م س��طح عل��ى تع��یش دقیق��ة طفیلی��ة كائن��ات ھ��ي الفطری��ات
 المكّون�ة  القرنی�ة  الطبق�ة  وأیض�اً  ، الجل�د  م�ن  البش�رة  س�طح  تغط�ي  الت�ي  المیت�ة  القرنی�ة  الطبق�ة  عل�ى  الفطریات

 الش��ائعة، الفطری��ة األم��راض م��ن ج��زءًا الس��طحیة بالفطری��ات األظف��ار إص��ابة تك��ون وب��ذلك واألظف��ار، للش��عر
 إلى األظفار من اإلصابة تنتقل ما وعادة الیدینأظفار  في منھا شیوعًا أكثر القدمین في األظفار إصابة وتكون

 .والیدین القدمین جلد
 

 : باألظفار الفطریة بااللتھابات اإلصابة إلى تؤدي التي العوامل
 

 ونس�بة  األطف�ال،  ف�ي  اإلص�ابة  م�ن  م�رة  30 أكث�ر  الب�الغین  ف�ي  اإلص�ابة  نس�بة  إن حی�ث  السن، تقدم )1
 .السن كبار بین% 90 إلى وتصل عشرة، الثامنة سن قبل% 2.6 اإلصابة

 إص��ابات أو تش��وھات ووج��ود المناع��ة، نق��ص ب��أمراض واإلص��ابة العام��ة، الص��حیة الحال��ة س��وء )2
 .باألظفار المحیط الجلد أو رباألظفا

 انتق��ال وس��ھولة األط��راف، ف��ي الدموی��ة ال��دورة نق��ص إل��ى ت��ؤدي الت��ي الس��كري بم��رض اإلص��ابة )3
 .الجلدیة العدوى

 الی��دین بأظف��ار العنای��ة ألدوات المتك��رر لالس��تخدام نظ��رًا التجمی��ل ص��الونات م��ن الع��دوى انتق��ال )4
 .شخص من ألكثر والقدمین

 أو الض��یقة، األحذی��ة ل��بس م��ن الق��دمین تع��ّرق كث��رة: مث��ل الق��دمین، أص��ابع ب��ین الرطوب��ة زی��ادة )5
 ارتی��اد م��ن وك��ذلك بالق��دمین، االعتن��اء ف��ي الص��حیة األس��الیب مراع��اة وع��دم الریاض��ة، ممارس��ة
 .الرطب الجو في الفطر ینمو حیث العمومیة السباحة حمامات

 المس�بب  للفط�ر  تبع�اً  اإلص�ابة  مع�دالت  تتف�اوت  كم�ا  النساء، و الرجال بین اإلصابة معدالت اختالف )6
 الت�ي  الفطری�ات  وأكث�ر  العفن فطر وأقلھا) المبیضة فطر( الخمائر تلیھا الفطریات، فأكثرھا للمرض
 ح��والي فیص��یب المبیض��ة فط��ر أم��ا ،%)70( المتش��عبة الش��عریة الفطری��ات ھ��ي األظف��ار تص��یب

 .الحاالت من% 10
 

 : الفطریة راألظفا إلصابات اإلكلینیكیة الصورة
 

 .تفتتھا وسھولة األظفار ھشاشة )1
 تلونات وظھور اللمعة وفقدان منتظم غیر بشكل سمكھا زیادة مع رافاألظ شكل وتشوه تغیر )2

 .علیھا مختلفة
 .تحتھا التي األنسجة عن رافاألظ انفصال سھولة )3
 .األظفار من الطرفي الجزء تحت متفتتة أنسجة وجود )4
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 : الفطریة األظفار إلصابات المرضیة األنماط
 إلى القدم جلد من الفطر ینتقل حیث شیوعًا، األنماط أكثر وھو الجانبي، الطرفي الفطري المرض

 .اإلصبع جانب على الطرفي الجزء في تشوه شكل على اإلصابة وتظھر األظفار، قاعدة

 الس��طحیة الص��لبة اللوح��ة الفطری��ات تص��یب حی��ث األب��یض، الس��طحي الفط��ري الم��رض )1
 .واضح أبیض تلون شكل على وتظھر مباشرة، للظفر

 وتقتص��ر ش��یوعًا األن��واع أق��ل وتمث��ل األظف��ار، تح��ت العل��وي للج��زء الفط��ري الم��رض )2
 ھ�ذه  ف�ي  الفط�ر  ویتك�اثر  الظف�ر،  قاع�دة  أو منب�ت  تص�یب  حی�ث  الق�دم،  أظفار على اإلصابة
 أظف�ار  یص�یب  ال المرض�ي  ال�نمط  وھ�ذا  األظف�ار،  تح�ت  لإلصبع المالصقة الجلدیة المنطقة
 .الیدین

 یص�یب  أن المبیض�ة  لفط�ر  یمك�ن  حی�ث  المبیض�ة،  بفط�ر  األظف�ار  إلص�ابة  الفطري المرض )3
 المحیط��ة الرخ��وة األنس��جة ف��ي ش��دیدًا تش��وھًا یس��بب وك��ذلك الس��طحیة الص��لبة اللوح��ة
 .باإلصبع

 

 : الفطریة راألظفا إصابة تشخیص
 

 تس�ھل  بطریقة معالجتھ بعد المجھر تحت كحتھ یتم الذي المسحوق وفحص األظفار كحت )1
 .الفطر اكتشاف

 مس�تعمرة  إل�ى  الفطر بتكاثر یسمح بیولوجي وسط على كحتھا تم التي الظفر مادة زراعة )2
 .المجھري بالفحص تشخیصھا یسھل فطریة

 

 : الفطریة راألظفا إصابة عالج
 

 یل�زم  حیث طبي إشراف من والبد الموضعیة، والدھانات الحبوب بواسطة الدوائي العالج )1
 .أثناؤه و العالج قبل الكبد وظائف فحص إجراء

 الم�ادة  ت�ذیب  الت�ي  الیوری�ا  م�ادة  بواس�طة  أو المص�اب،  الظف�ر  الستئص�ال  الجراحي العالج )2
 .الظفر من الصلبة القرنیة

 

 : الفطریة األظفار إصابة من الوقایة
 

 .الصالونات في باألظفار للعنایة مشتركة أدوات استخدام تجنب )1
 .واالستحمام الوضوء بعد وخاصة جافة األظفار على المحافظة )2
 .المناسبة الصحیة األحذیة ولبس األظفار ونظافة بسالمة العنایة )3
 .بالفطریات ملوثة مادة أیة مالمسة عند تجفیفھا و ًاجید الیدین غسل )4
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 علیھا وما لھا ما....  المعدة تكمیم عملیة

 ملخص عن مقال

 المراد علي أحمد. د

   والمناظیر العامة الجراحة استشاري

  الكویت دولة – الصحة وزارة – األمیري المستشفى

 م 2015 فبرایر – 43 العدد الطب، تعریب مجلة

 وت�نكس  القل�ب  ومشكالت الدم، ضغط وارتفاع السكري، داء:  مثل األمراض، من عدید مع السمنة تترافق
 عل�ى  وینبغ�ي . المبك�رة  الوف�اة  مخ�اطر  زی�ادة  إل�ى  ذاتھ�ا  بحد السمنة إلى إضافة األمراض ھذه تؤدي. المفاصل
 تس�اعد  ال. طب�ي  إش�راف  تح�ت  خاص�اً  غ�ذائیاً  نظام�اً  یتبع�وا  أن ال�وزن  ف�ي  كبی�رة  زی�ادة  یع�انون  الذین المرضى
 الطبی�ة  المش�ورة  یطلب�وا  أن الب�دناء  األش�خاص  عل�ى  یج�ب  ب�ل  فحس�ب  ال�وزن  تخفی�ف  على الریاضیة التمارین

 أح�د  ال�وزن  تخفی�ف  عل�ى  المساعدة األدویة تمثل. الطعام تناول في الغذائیة عاداتھم تغییر على تساعدھم التي
 ھ��ذه اس��تعمال ع��دم ویج��ب ض��ارة، جانبی��ة ت��أثیرات األدوی��ة ھ��ذه ل��بعض یك��ون ق��د ولك��ن العالجی��ة، الخی��ارات

 الغ�ذائي  النظ�ام  اتب�اع  طری�ق  ع�ن  وزن�ھ  إنق�اص  ف�ي  الب�دین  الش�خص  فشل وإذا طبي، إشراف تحت إال األدویة
 ال�وزن  زی�ادة  لمعالج�ة  المطروح�ة  الخی�ارات  أح�د  الجراحی�ة  العملی�ة  تك�ون  فق�د  الریاض�یة،  التم�ارین  وممارسة
 األخی�ر  الملج�أ  الجراحی�ة  الخیارات وتعد ،"الوزن إلنقاص السمنة معالجة جراحة" باسم تعرف التي المرضیة

 ھذه أنواع أحد ھي )Sleeve Gastrectomy" ( المعدة تكمیم" وجراحة األخرى، الوسائل تفشل عندما
 .الجراحیة العملیات

 

 " : المعدة تكمیم جراحة"  مفھوم
 

 المع�دة  حج�م  تقلی�ل  ی�تم  حی�ث  ال�وزن،  فق�دان  بھدف المعدة من جزء الستئصال جراحیة عملیة ھي
 ھ�ذه  إج�راء  ی�تم ). المع�دة  تص�غیر ( األص�لي  حجمھ�ا  م�ن % 85 إل�ى % 70 بنس�بة  دائ�م  بش�كل  جراحیًا
 ج�زء  وت�رك  المع�دة  م�ن  ج�زء  وبإزال�ة  فیھ�ا،  الرج�وع  یمكن وال المنظار طریق عن عام بشكل العملیة
 خ�الل  بالش�بع  والش�عور  المتناول�ة  الطع�ام  كمیة من الحد باإلمكان یصبح الموز حبة بحجم منھا صغیر
 المرض�ى  جمی�ع  لیس. شعبیتھا وتزداد نسبیًا حدیثة جراحة ھي المعدة تكمیم جراحة إن. قصیرة فترة

 كتل�ة  مؤش�ر : إم�ا  یكون أن ینبغي الجراحة لھذه مؤھًال المریض یكون وحتى السمنة لجراحة مؤھلین
 وس�تة  ال�ذكور،  عن�د  جرام�اً  كیل�و  أربع�ین  تس�اوي  ال�وزن  في زیادة یعادل( أكثر أو أربعین لدیھ الجسم

 ویع�اني  وثالثین، خمس حوالي الشخص لدى الجسم كتلة مؤشر أو ،)اإلناث عند جرامًا كیلو وثالثین
 الدموی�ة  واألوعی�ة  القلب وأمراض الثاني النمط من السكري كمرض( بالسمنة، مرتبطًا خطیرًا مرضًا

 .)النوم أثناء النفس وانقطاع
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 : المریض إلى الجرَّاح الطبیب یشرحھا أن یجب معلومات
  

 العملیة مخاطر بشرح السمنة لجراحة للخضوع مؤھل المریض أن من التأكد بعد الطبیب یقوم )1
 بھا یقوم أن یجب التي التغییرات وكذلك العملیة، إجراء بعد توقعھ یمكن الذي وما ومنافعھا،
 .العملیة بعد حیاتھ نمط في المریض

 الدقیق واألداء المریض لھا یتعرض التي والمخاطر الفوائد تقییم الجراحي العالج قرار یتطلب )2
 تتضمن فال تجمیلیة، جراحة لیست والبدانة السمنة عالج فجراحة المناسب، الجراحي لإلجراء

  .والشفط القص خالل من الدھنیة األنسجة إزالة اإلجراءات
 

 وممارسة الغذائي النظام في الطویل المدى على الحیاة نمط تغییر على الجراحة نجاح یعتمد )3
  .الریاضة

 

 بع�ض  م�ع  المع�دة  استئص�ال  م�ع  االس�تقالب  عملی�ات  مع�اییر  وتحس�ین  الوزن فقدان عملیة ترتبط )4
 .الالحقة العصبیة الھرمونیة التغییرات

 

 : العملیة بعد اتباعھا المریض على یجب التي والقواعد العملیة، إجراء كیفیة
 

 الجرَّاح یبدأ وقد البطن، في صغیرة جروح بضعة عبر المنظار بواسطة العملیة ھذه إجراء یمكن )1
 م�ن  أفض�ل  المفتوح�ة  الجراح�ة  أن رأى إذا المفتوح�ة  الجراح�ة  إل�ى  یتحول ثم المنظار، باستعمال

 تقریب�ًا،  س�اعة  العملی�ة  وتس�تغرق  الع�ام،  التخ�دیر  تحت العملیة ھذه ُتجرى المریض، سالمة أجل
 الك��م ش��كل إل��ى الجی��ب ش��كل م��ن ش��كلھا ویغی��ر المع��دة، م��ن% 85 ح��والي استئص��ال وی��تم

(Sleeve)، لتجن�ب  الم�رارة  استئص�ال  یج�رى  ن�ادرة  ح�االت  وفي العملیة، ھذه اسم یفسر وھذا 
 أن ھ��و أكث��ر المتب��ع اإلج��راء ولك��ن الس��ریع، ال��وزن نق��ص بس��بب الم��رارة ف��ي الحص��یات تش��كل
 العملی�ة  انتھ�اء  بعد المریض إیقاظ یجرى الحصیات، لتذویب العملیة بعد األدویة المریض یتناول
  .اإلنعاش غرفة إلى ویؤخذ

 قب�ل  المراقب�ة  وح�دة  ف�ي  لیلت�ین  أو واح�دة  لیل�ة  الجراح�ة  بعد المریض یبقى الجراحیة العملیة بعد )2
 أي یوج�د  ال أن�ھ  من للتأكد للمعدة شعاعیة صورة إجراء الجرَّاح یطلب وقد المنزل، إلى المغادرة

 ف��ي إقامت��ھ وأثن��اء مباش��رة العملی��ة بع��د الم��ریض یتح��رك أن المھ��م وم��ن انس��داد، أو بتس��ّر
  .الرئوي وااللتھاب الشدید واإلمساك الدم جلطات حدوث منع على ذلك یساعد حیث المستشفى،

 م�ن  مؤل�ف  خ�اص  غ�ذائي  نظ�ام  عل�ى  یوض�ع  فإن�ھ  الطع�ام،  بتن�اول  للم�ریض  الجّراح یسمح حالما )3
          وع��ادة آخ��رین، أس��بوعین لم��دة مھروس��ة أو لین��ة أطعم��ة عل��ى ث��م أس��بوعین، أول ف��ي الس��وائل

 ق�د  المع�دة  تكم�یم  جراح�ة  ألن الطع�ام؛  م�ن  كبی�رة  كمی�ة  تن�اول  عل�ى  ق�ادر  غی�ر  الم�ریض  یكون ما
 والمكم��الت الفیتامین��ات الم��ریض یتن��اول أن فیج��ب ،)أوقی��ة 4-2( حجم��ًا أص��غر المع��دة جعل��ت

  .الضروریة) والكالسیوم الحدید،( یومیًا الغذائیة
 ھ�ذه  عل�ى  ویح�افظ  الزائ�د،  الوزن نصف المریض یخسر عندما ناجحة الوزن إنقاص جراحة تعد )4

 المعدة تكمیم جراحة بعد سنتین أول خالل الوزن خسارة تقدر حیث سنوات، خمس مدة الخسارة
 عل�ى  ینبغ�ي  العملی�ة  بع�د  المن�زل  ف�ي  النقاھ�ة  فت�رة  وف�ي  تقریب�ًا،  الزائ�د  الوزن من%) 70 -50(

 .یومیًا ساعة نصف لمدة ةینبد بأنشطة یقوم أن المریض
 أس�بوعان  یتلوھم�ا  للجراح�ة،  الت�الیین  األس�بوعین  طوال السوائل من حمیة على المریض یوضع )5

 عملی�ة  عل�ى  للمس�اعدة  بالبروتینات غنیة الوجبات تكون وأن المھروسة، أو الطریة األطعمة من
 یأك�ل  وأن الم�ریض،  یتناولھ�ا  الت�ي  األطعم�ة  جمی�ع  لتس�جیل  خ�اص  ب�دفتر  االحتفاظ یجب الشفاء،
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 وعلی�ھ  س�اعة،  إل�ى  س�اعة  بنص�ف  الوجب�ات  بع�د  أو قبل السوائل یشرب وأال شدید ببطء ویشرب
  .الغازیة المشروبات عن واالمتناع والكافیین السكر من الخالیة السوائل شرب

 أو متورَّم�اً  أص�بح  إذا الج�رح  مالحظة المریض وعلى تقریبًا، أسبوع لمدة الجرح یغطى أن یجب )6
 أكثر جسمھ حرارة بارتفاع شعر إذا أو البطن في بألم إحساسھ أو ذلك، عن طبیبھ ویخبر ساخنًا

  .درجة وثالثین ثمان من
 العملی�ة،  بع�د  ش�ھر  أول في الملینات تناول إلى المریض یحتاج وقد الجراحة، بعد شائع اإلمساك )7

 ال�تخلص  ف�ي  یس�اعدان  الریاض�یة  التم�ارین  بع�ض  وممارس�ة  الماء من كبیرة كمیة شرب أن كما
  .تقریبًا اإلمساك من

 كم�ا  الص�حي،  وضعھ لمتابعة الطبیب إلى منتظمة زیارات إجراء إلى العملیة بعد المریض یحتاج )8
 نق��ص یع��اني ال أن��ھ م��ن للتأك��د ال��دم اختب��ارات إج��راء م��ع ع��ام س��نوي فح��ص إج��راء إل��ى یحت��اج

  .الفیتامینات
 علیھ�ا  خطی�راً  یك�ون  الحم�ل  ألن المع�دة،  تكم�یم  عملی�ة  بع�د  األول الع�ام  ف�ي  الم�رأة  تحمل أال یجب )9

 .الجنین وعلى
 

 :الجراحة بعد المحتملة المضاعفات
 

 بع�د  والغثی�ان  ال�بطن  ف�ي  واالنزعاج الراحة بعدم ًاإحساس المرضى من قلیل عدد یواجھ:  الغثیان )1
 عالجھ�ا  یمكن المشكلة وھذه الجراحة، بعد األولى أشھر الثالثة أو الشھرین في خاصة الجراحة
  .التغذیة اختصاصي بمساعدة

 م��ن األول��ى القلیل��ة األش��ھر خ��الل یومی��ًا الس��وائل م��ن لت��رین ح��والي ش��رب المھ��م م��ن:  الجف��اف )2
 وھ��ذه الجراح��ة، بع��د األول��ى القلیل��ة األس��ابیع ف��ي ذل��ك الص��عب م��ن یك��ون وق��د ال��وزن، فق��دان

  .الجدیدة الشرب وعادات األكل طریقة على المریض یعتاد عندما علیھا التغلب یتم الصعوبات
 نق�ص  أو ،6B فیت�امین  نس�بة  انخفاض نتیجة المشكلة ھذه المرضى بعض یواجھ: الشعر تساقط )3

 المش�كلة  ھ�ذه  تقلی�ل  ویمك�ن  خفیف�اً  الش�عر  یجع�ل  مما الدھنیة، واألحماض الفولیك وحمض الزنك
 .یومیًا المتعددة الفیتامینات مع البروتین من كافیة كمیة على الحفاظ خالل من

 ھ�ذه  ح�ل  ویمك�ن  الجراح�ة،  بعد الطعام أنواع بعض المرضى بعض یرفض قد: الطعام تحَّمل عدم )4
  .السوائل على یعتمد غذائي نظام باتباع المشكلة

 :محتملة أخرى مضاعفات )5
  .الجلد وترھل الجلد أو الجرح التھاب •
 .البولیة المسالك التھاب •
 .المعدة وحرقة المريء التھاب •
 .األدویة من الحساسیة •
 .الدم ضغط وانخفاض الدم، في السكر أو والبوتاسیوم الصودیوم انخفاض •

 : المعدة تكمیم عملیة فوائد

 :مثل التكمیم، عملیة إجراء بعد التالیة الصحیة المریض حالة تحسن

  اإلصابة كانت إذا خاصة% (90 بنسبة السكري داء من الثاني النمط في التحكم )1

 سنوات).10 من أقل     
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 . %50 بنسبة الدم ضغط ارتفاع حاالت عالج )2
 . %77 بنسبة الكولیستیرول ارتفاع حاالت عالج )3
 . %60 بنسبة النوم خالل االنسدادي النفس انقطاع متالزمة حالة عالج )4
 العملی��ة بع��د بالتحس��ن ش��عورھم التكم��یم عملی��ات لمرض��ى اإلكلینیكی��ة الدارس��ات معظ��م وج��دت )5

 تعزی�ز  م�ن  اس�تفادوا  أنھ�م  كم�ا  وجس�دیة،  ترفیھی�ة  بأنش�طة  القی�ام  ف�ي  الوقت من المزید وإنفاقھم
 قب��ل علی��ھ كان��ت مم��ا ب��النفس الثق��ة م��ن المزی��د ل��دیھم وأص��بح االقتص��ادیة، والف��رص اإلنتاجی��ة
 .  الجراحة
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 الشتاء فصل في المناعة تعزیز 

 اهللا   رمین مصطفى عبدن. د / إعداد

 خط ھو المناعي الجھاز یعد    المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة  –محرر طبي 
 والج��راثیم  الفیروس��ات مقاوم��ة ف��ي  األساس��ي ال��دور ی��ؤدي  ال��ذي اإلنس��ان جس��م  ف��ي األول ال��دفاع

 داخ�ل  وجس�یمات  وخالی�ا  أعض�اء  بھا تقوم التي الحیویة العملیات من عدید خالل من وذلك والعدوى،
. الغریب�ة  والجس�یمات  الس�رطانیة  والخالی�ا  والس�موم  األم�راض  م�ن  حمایت�ھ  بغرض الحي الكائن جسم
 الفیروس���ات أو المكروب���ات: مث���ل الم���رض، مس���ببات عل���ى ب���التعّرف تق���وم الحیوی���ة المنظوم���ة ھ���ذه

 درج�ات  انخفاض نتیجة واألنفلونزا، البرد بنزالت الشتاء فصل في العدوى تكثر.  إبادتھا و وتحدیدھا
 للب�رودة  الجس�م  فتع�رض  الجس�م،  مناع�ة  ضعف بسبب بالحساسیة اإلصابة نوبات تزداد كما الحرارة،

 األوعی�ة  ف�ي  المناعی�ة  باألجس�ام  المحمل الدم تدفق یقل وبالتالي الدمویة، األوعیة انقباض في یتسبب
 والجھ��از والرئ��ة ب��األنف المحیط��ة واألغش��یة الجل��د خاص��ة الجس��م، أعض��اء ب��اقي إل��ى والش��رایین

 .التنفسي
 

 المناعي الجھاز وظائف
 

 :یأتي ما ومنھا الجسم، في المناعة جھاز یؤدیھا التي الوظائف من عدید ھناك
 .والفطریات والطفیلیات، والفیروسات، البكتیریا،: مثل األمراض، مسببات من التخلص )1
 .وتحدیدھا الضارة المواد اكتشاف )2
 .اإلنسان جسم في السلیمة غیر والخالیا السلیمة الخالیا بین التمییز )3

 

 المناعي الجھاز تعزیز
 

 فص�ل  خ�الل  خاص�ة  المناع�ة  جھ�از  قوة لتعزیز اتباعھا ینبغي التي الوقائیة اإلجراءات بعض ھناك
  : مثل الشتاء

 أن عل��ى خ��اص بش��كل ولألط��راف ع��ام، بش��كل للجس��م الجی��دة التدفئ��ة عل��ى الح��رص )1
 ف�ي  ال�دم  ت�دفق  إعادة في یساھم ما وھو والقدمین، والیدین، واألذنین، األنف،: تشمل

 .الدمویة األوعیة
 م��ن ك��ل مغل��ي: مث��ل بخارھ��ا واستنش��اق الدافئ��ة، المش��روبات تن��اول عل��ى الح��رص )2

 لمرض��ى خاص��ة ،وذل��ك واللیم��ون والزنجبی��ل، البرك��ة، وحب��ة والینس��ون، الزعت��ر،
 الدموی��ة الش��عیرات تنش��یط عل��ى یس��اعد ألن��ھ الص��در، أو األن��ف، س��واء الحساس��یة
 .األنف في الموجودة

 األفوك��ادو،: مث��ل C بفیت��امین والغنی��ة للمناع��ة المع��ززة األطعم��ة تن��اول عل��ى الحف��اظ )3
 والزب���ادي، والبروكل���ي، والزنجبی���ل، والث���وم، ، والحمض���یات والجواف���ة، والكی���وي،
 .والمكسرات والمحار،

 ، والمكس��رات ، والبقولی��ات الحم��راء، اللح��وم: مث��ل بالزن��ك الغنی��ة األطعم��ة تن��اول )4
 الفیروس�ات  مھم�ة  ویص�عب  الجس�م  مناع�ة  یع�زز  فالزنك ، والكرنب األلبان، ومنتجات

 . اإلنسان جسم في للدخول
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 المزی�د  المن�اعي  الجھ�از  ین�تج  حی�ث  والن�وم،  الراح�ة  م�ن  كاف قسط أخذ على الحرص )5
 .اللیل خالل البیض الدم خالیا من

 ال��دورة تنش��یط بھ��دف المش��ي: مث��ل الخفیف��ة الریاض��ات وممارس��ة المس��تمرة الحرك��ة )6
 الجس���م أنح���اء جمی���ع إل���ى المناعی���ة الخالی���ا وص���ول وب���ذلك الجس���م، ف���ي الدموی���ة

 .واألطراف
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 مكافحة القوارض) 1 

 عل�ى  توج�د  التي الثدییات رتب أكبر القوارض تشكل
 عدی�د  تض�م  فھ�ي  األن�واع،  ع�دد  حی�ث  من األرض كوكب

 الموج��ودة عل��ى تقتص��ر ال الت��ي المختلف��ة األن��واع م��ن
 التع��رف ی��تم ل��م أخ��رى أنواع��ًا لتش��مل تمت��د ب��ل حالی��ًا،
 بع�د  فیم�ا  اكتشافھا تم التي الحفریات خالل من إال علیھا
 وتس��بب. مختلف��ة جیولوجی��ة عص��ور إل��ى تنتم��ي والت��ي

 تنقل إنھا حیث كبیرة، وصحیة بشریة خسائر القوارض
 عل��ى أش��ھرھا یع��د الت��ي الخطی��رة األم��راض م��ن عدی��د

 كم�ا  األس�ود،  ب�الموت  المس�مى  الطاعون مرض اإلطالق
 والص���فات الجس���دیة التح���ورات م���ن بمجموع���ة تتمی���ز

 المش��كالت، مص��ادر أھ��م أح��د تجعلھ��ا الت��ي البیولوجی��ة
 الحج�م  كبی�رة  العلی�ا  القواط�ع  م�ن  زوج لدیھا یوجد حیث
 بص���فة الق���رض إل���ى یض���طرھا مم���ا باس���تمرار، تنم���و

 زراعی���ة خس���ائر إل���ى ذل���ك ی���ؤدي ث���م وم���ن مس���تمرة،
 تواجھن��ا الت�ي  الق�وارض  أھ��م وم�ن  ض�خمة،  واقتص�ادیة 

 م�ن  كثی�راً  تسبب فھي الفئران، ھي المختلفة البیئات في
 األمریكی�ة  المتح�دة  الوالیات أن ویكفي المادیة، الخسائر

 .الفئران مكافحة على دوالر ملیار 19 یقارب ما سنویًا تنفق
 حی�اة  ع�ن  ع�ام  بش�كل  الح�دیث  لیتناول أیدینا بین الذي الكتاب ھذا تألیف جاء الموضوع ھذا وألھمیة

 أربع�ة  من یتكون حیث مكافحتھا، طرق بیان مع تنقلھا التي واألمراض أنواعھا، أھم موضحًا القوارض
 ذل�ك  ویل�ي  الث�اني،  بالفصل أنواعھا سرد ثم األول، الفصل في القوارض حیـاة عن بالحدیـث تبـدأ فصول
 بفص�لھ  الكت�اب  ُیخت�تم  ث�م  اإلنس�ان،  إل�ى  الق�وارض  تنقلھ�ا  الت�ي  األم�راض  یس�تعرض  ال�ذي  الثال�ث  الفصل
 الص�حیة،  الثقاف�ة  سلس�لة  ُق�ـّراء  الكت�اب  ھ�ذا  یفی�د  أن نأم�ل . الق�وارض  مكافح�ة  ط�رق  یتناول الذي الرابع

 .الموضوع ھذا عن معلومات من إلیھ تطرق ما كل بالشرح استوفى قد یكون وأن
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 57العدد  - مجلة تعریب الطب) 2
 
 من یصدر الذي والخمسون السابع العدد ھو ھذا 
 ال�رحمن  عب�د  ال�دكتور  اسم وكان الطب، تعریب مجلة
 ص��درت الت��ي األع��داد لك��ل مالزم��ًا العوض��ي اهللا عب��د
 والخمس��ون الســ��ـادس العــ��ـدد حت��ى األول الع��دد م��ن

 ف��ي الكبی��ر ال��دور ل��ھ وك��ان للتحری��ر، رئیس��ًا بص��فتھ
 أن إل��ى ص��غیرة فك��رة م��ن المجل��ة ھ��ذه وتط��ور نش��أة

 م��ن كثی��ر إلیھ��ا یتس��ابق الت��ي المج��الت م��ن أص��بحت
 الع��دد، ھ��ذا یص��در واآلن.. فیھ��ا للكتاب��ة المختص��ین

 ال�رحمن  عب�د  ال�دكتور  الكبی�ر  االس�م  ذل�ك  عن�ھ  ویغیب
 رحم��ھ ـ��ـ وك��ان. هللا توف��اه أن بع��د العوض��ي هللا عب��د
 ف�ي  ب�ارز  ونش�اط  متق�د،  فك�ر  ذا أیامھ آخر حتى ــ اهللا

          ال������دكتور ك������ان. والعلمی������ة المجتمعی������ة األعم������ال
 العرب��ي للمرك��ز عام��ًا أمین��ًا العوض��ي ال��رحمن عب��د

 م،1983 ع��ام من��ذ الص��حیة العل��وم وترجم��ة لت��ألیف
 لیكــ����ـون المرك����ز ھـ����ـذا وج����ود اقت����رح م����ن وھ����و

 العربی��ة، اللغـ��ـة علـ��ـى الحف��اظ فـــ��ـي دور للمــركــ��ـز
 ف�ي  الط�ب  لتعل�یم  والعملی�ة  العلمی�ة،   الوسائل وتوفیر
 التألی���ـف حرك���ة وتش���جیع ودع���ـم العرب���ـي، ال���وطن

 .الصحیة العلوم مجاالت في العربیة باللغة والترجمـة
 العام�ة  الص�حة  مجاالت في كبیر نشاط ذا وكان الصحة وزارة فـي طبیبًا الرحمـن عبــد الدكتـور كان
 القیادی�ة  المناص�ب  م�ن  العدی�د  تقلد لنشاطھ ونتیجة الوقت مرور ومع الكویت، دولة في المجتمع وخدمة

 ع�ام  ف�ي  نفس�ھ  رش�ح  ث�م  الوقائی�ة،  للخ�دمات  مس�اعد  وكی�ل  منص�ب  إل�ى  وص�ل  أن إلى الصحة وزارة في
 وبع�دھا  ب�ھ،  الكبی�رة  وثق�تھم  ل�ھ  الن�اخبین  لمعرف�ة  بس�ھولة  بھ�ا  ف�از  الت�ي  األمة مجلس لعضویة م1975
 للعم���ل تف���رغ ث���م م،1991 ع���ام حت���ى ال���وزراء مجل���س لش���ؤون العام���ة الص���حة وزی���ر منص���ب ت���ولى

 وك�ان . المج�ال  ھ�ذا  ف�ي  ع�دة  ج�وائز  عل�ى  وحص�ل  البیئ�ة  وتل�وث  البیئ�ة  بموض�وع  اھتم حیث المجتمعي،
 ھ��و المرك��ز م��ع حض��ره اجتم��اع آخ��ر وك��ان ب��ھ، نق��وم أن یج��ب وم��ا ب��ھ نق��وم م��ا بك��ل ملم��ًا) اهللا رحم��ھ(

 22 المواف�ق  الثالثاء یوم عقد الذي الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز أمناء مجلس اجتماع
 ولكن�ھ  م،2019/7/8 االثن�ین  ی�وم  ھ�و  ب�المركز  المسؤولین للقاء حدده موعد آخر وكان م،2019 ینایر
 إلی�ھ  وإن�ا  هللا إن�ا :  وعزاؤن�ا  ولنحتس�ب،  فلنص�بر  م،2019/7/6 الس�بت  ی�وم  ص�باح  رب�ھ  لقاء إلى سبقنا

 .راجعون
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تنفیذ مشروع المعجم المفس�ر  استكمال یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا ب
وھ��و أح��د المش��اریع الض��خمة الت��ي تمث��ل أھ��م رك��ائز حرك��ة    باللغ��ة العربی��ة،للط��ب والعل��وم الص��حیة 

غ��ة لمص��طلح طب��ي بال  150000ف��ي مج��ال الط��ب، حی��ث یحت��وي عل��ى     إل��ى اللغ��ة العربی��ة  الترجم��ة
اإلنجلیزی��ة ومقابلھ��ا المص��طلح باللغ��ة العربی��ة م��ع التفس��یر والش��رح لك��ل مص��طلح، ویھ��دف ھ��ذا            

لحات الطبی��ة العربی��ة لتك��ون المرجعی��ة الوحی��دة المعتم��دة عل��ى  المش��روع إلیج��اد أداة موح��دة للمص��ط
وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المص�طلحات ، وج�اري العم�ل ف�ي عملی�ة       ،مستوى الوطن العربي

 ،المص��طلحات للق��ارئ الك��ریم بع��ضونح��ن ھن��ا نخت��ار ، المراجع��ة النھائی��ة لك��ل ح��رف ونش��ره أوًال ب��أول 
 .ھاعلی ، وذلك لالطالعوتفسیرھا
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 عماد سید ثابت أ.  / بقلم
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

في ھذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء اللغویة الشائعة والدارجة أحیانًا على     
الذین ألفوا سماع ھذه الكلمات، ونعرض  اللسان، وھي كثیرة ومفھومة المضمون بین الناس

 :يما یل ھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجة
 

 السبب الصواب الخطأ

 یذھب لن إنھ قال  - . الیوم یذھب لن أنھ قال-1
 . القول بعد إن ھمزة كسر - . الیوم

 للزمن السین و ، البعید للزمن سوف -  . سنبدأ لحظات بعد  - . نبدأ سوف لحظات بعد -2
 . القریب 

 بین و فالن بین جلست -3
 . فالن 

 و فالن بین جلست  -
 . فالن 

 مثل ضمیر بھا اتصل إذا إال) بین( تكرر ال -
 ) .فالن بین و بینك جلست(

  إلى الطالب احتاج  - . كتابًا الطالب احتاج -4
 ) .إلى( الجر بحرف یتعدى) یحتاج( الفعل - . كتاب 

 ! بالتالي -5

 وعلى ، لذا ؛ ثّم ِمن  -
 ، إذن ، وبذلك ، ھذا 

 نرى ، نجد ، أي
 ......أن

  واسعًا شیوعًا شاعت جدًا ركیكة جملة شبھ -
 . السابقة التعابیر إحدى بھا تستبدل

  فتأكد الشيء أكد  - . الشيء على أكد -6
 . قرره و أحكمھ و وثقھ:  الشيء أكد- . الشيء 

   ھذه من الرغم على -7
 ....... لیست المسألة 

  ھذه أن مع و  -
 ....... لیست المسألة 

  و الكره معنى في إال) الرغم( تستعمل ال -
 . المغالبة أو ، القسر أو الرغبة عدم
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  -: نود التذكیر بأن
 ، "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة  -
 . "CD's" قراص مدمجةأ وعلى   
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . تعریب الطب بنصھا الكاملیمكن االطَّالع على مجلة   -
 . www.Acmls.org یمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكتروني - 

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