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بموض�وعات   ھذا عدد جدید من أعداد النشرة الدوریة التي یصدرھا المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة، ُتعنى ھ�ذه النش�رة  

صحیة مختلفة تھدف إلى نشر المعلومة الصحیة بأسلوب سلس حتى تكون في متناول غیر المتخص�ص، وق�د اخترن�ا لھ�ذا الع�دد موض�وعین       

 مھمین ھما:

 الدوري لألطفال ودور الرعایة الصحیة األولیة. الفحص -

 خدمات برامج الصحة المدرسیة. -

لیحص�ل الف�رد    ؛الرعایة الصحیة األولیة حجر األساس للخدمات الصحیة ألي دولة، حی�ث تش�مل تل�ك الرعای�ة عدی�دًا م�ن الخ�دمات        ُتَعدُّ

آت�ا (كازاخس�تان) ف�ي    -إع�الن ألم�ا   َددَّم�ن األم�راض وعالجھ�ا، وق�د َح�      على صحة متكاملة، وعن طریقھا یمكن أن یتم االكتشاف المبكر لكثیر

اإلع�الن أن   ج�ة اقتص�ادیًا، واجتماعی�ًا، وَع�دَّ    م ھدفًا صحیًا تتعاون في تنفیذه الحكومات والمنظمات للوص�ول إل�ى حی�اة بش�ریة منت    1978عام 

یرتبط بالنظام الصحي ال�ذي   الصحیة األولیة مفھوٌم ن أن الرعایَةالرعایة الصحیة األولیة ھي مفتاح تحقیق ھذا الھدف الصحي، وبّین اإلعال

 جزءًا من التنمیة المطلوبة لتحقیق العدل االجتماعي، ویشكل ذلك أول اتصال للناس بالرعایة الصحیة. ُیَعدُّ

ة الص��حیة األولی��ة كخط��وة أن بل��دان الع��الم تعھ��دت بتعزی��ز نظمھ��ا الخاص��ة بالرعای�� م2018أس��تانا (كازاخس��تان) ع��ام كم��ا أّك��د إع��الن 

مالی�ین طف�ل    6أساسیة نحو تحقی�ق التغطی�ة الص�حیة الش�املة، وذك�رت حینھ�ا الم�دیرة التنفیذی�ة لمنظم�ة الص�حة العالمی�ة أن م�ا یق�رب م�ن               

ص بھ�ا ع�ن طری�ق الرعای�ة الص�حیة األولی�ة، وھن�ا تمك�ن أھمی�ة الفح�          یموتون كل عام قبل بلوغھم س�ن الخامس�ة؛ بس�بب ظ�روف یمك�ن تجنُّ     

 الدوري لألطفال.

 

 

 م2022 دیسمبر

 َ َ َ
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أما الموضوع الثاني فھو عن الخدمات التي تقدمھا الصحة المدرسیة، وھذا الموضوع مرتبط ارتباطًا وثیقًا بالرعایة الصحیة األولیة، 

 ى تحس�ین  تھ�دف الص�حة المدرس�یة إل�    حیث ُتقدَّم خدمات الصحة المدرسیة لجمیع َمْن یلتحق بالدراسة من الصف األول حتى الث�اني عش�ر، و  

 ، ومن َثمَّ صحة المجتمع، وذلك من خالل الرعایة الصحیة المدرسیة.وحفظھا صحة الطالب

یة، وعن طریق الصحة المدرسیة والقائمین علیھا من الممكن معرفة المشكالت الصحیة في مجتمع المدرسة، ومراقبة البیئة المدرس� 
ت��وفر الرعای��ة الص��حیة للط��الب، وتراق��ب انتش��ار األم��راض   ور المھم��ة؛ لكونھ��اة المدرس��یة م��ن األم��الص��ح ونش��ر التوعی��ة الص��حیة، وُتَع��دَّ

 المعدیة؛ مما یؤدي إلى توفیر بیئة تعلیمیة آمنة.

ولع��ل الموض��وعین المنش��ورین ف��ي ھ��ذا الع��دد م��ن النش��رة یلقی��ان الض��وء أكث��ر عل��ى أھمی��ة الفح��ص ال��دوري لألطف��ال ودور الرعای��ة  
 قدمھا الصحة المدرسیة.الصحیة األولیة، والخدمات التي ت

 وكما ھي العادة نستعرض كتابین صدرا عن المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة ھما:

حس�ان أحم�د قمحی�ة، وھ�و م�ن سلس�لة كت�ب المن�اھج، ویب�ّین الكت�اب            /الصحة المھنیة: م�ن ت�ألیف ال�دكتور   كتاب: السالمة و -
تشریعي، وتھدف إلى الحفاظ على اإلنسان والممتلك�ات م�ن خط�ر اإلص�ابة     مجموعة من القواعد والنظم التي ُتطبق في إطار 
سِّم ھذا الكتاب إلى عشرة فصول استعرضت أھ�م الوس�ائل الت�ي ت�ؤدي إل�ى      قوالتلف، وجعل مكان العمل مالئمًا لإلنسان، وقد 

 السالمة المھنیة.

س�مر ف�اروق الش�ایب، وھ�و م�ن       / غ�اني وال�دكتورة  رائ�د عب�د اهللا الرو   /عصاب الطرفیة: من تألیف ال�دكتور اعتالل األ :كتاب -
سلس��لة الثقاف��ة الص��حیة، ویب��ّین الكت��اب أن الجھ��از العص��بي أح��د أھ��م أجھ��زة جس��م اإلنس��ان، كم��ا یب��ّین أن م��رض التھ��اب       
األعصاب الطرفیة ینشأ عند ح�دوث خل�ل ف�ي األعص�اب الت�ي تمت�د ألط�راف الجس�م فعن�دھا تتض�رر أو یح�دث لھ�ا تل�ف دائ�م،               

 لكتاب في فصولھ عالمات اعتالل األعصاب الطرفیة واألعراض والتشخیص، والتھاب األعصاب السكري.ویبین ا

، أم�ا  (L)وتعرض النشرة أیضًا صفحة من صفحات المعج�م الطب�ي المفسَّ�ر ال�ذي أص�دره المرك�ز، وھ�ذه الص�فحة مخت�ارة م�ن ح�رف            
 بعض األخطاء الشائعة في اللغة العربیة. آخرًا فھي صفحة ثقافیة ملتزم المركز بنشرھا في كل عدد، وھي عن

   

 واهللا ولي التوفیق،،
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  الفحص الدوري لألطفال ودور الرعایة الصحیة األولیة

 جمانة یاسر األصیل : الدكتورة عدادإ

 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -محرر طبي مساعد 

 

 

 

 

 

للمحافظ�ة عل�ى ص�حة الم�واطن م�ن خ�الل الح�د م�ن انتش�ار           ؛ؤرة اھتمام�ات المجتمع�ات المتقدم�ة   ف�ي ب�   األولی�ة  ةالخدمات الص�حی  دَُّعُت
م�واطنین أص�حاء ن�افعین ل�وطنھم،      وھو الحصول علىثم الوصول إلى الھدف األسمى  ،األمراض وتقلیل خطرھا على المجتمع كمرحلة أولى

حی�ث  و وجھة االتص�ال األول للف�رد بالرعای�ة الص�حیة      ،ر األساس للخدمات الصحیةحج دُّكما ُتَعلمبدأ العقل السلیم في الجسم السلیم،  تحقیقًا
تق�وم عل�ى ت�وفیر مجموع�ة م�ن      ، ولى العالجإوصوًال  ،وتتراوح بین التوعیة والوقایة ،تشمل االحتیاجات الصحیة األساسیة للفرد والمجتمع

 :وترتكز الرعایة الصحیة األولیة على عدید من المقوم�ات مث�ل   ،رمزیة الخدمات الصحیة األساسیة لجمیع أفراد األسرة بجودة عالیة وتكلفة
 ،ص�حة المجتم�ع   ینك�وادر مؤھل�ة م�ن خ�الل أطب�اء العائل�ة وممرض�        ع�ن طری�ق  وك�ذلك تطبی�ق خ�دمات ط�ب العائل�ة       ،شبكة المراكز الص�حیة 

 .یة الصحیة األولیةتعزیز الصحة ، وتقدیم عدید من الخدمات العالجیة والوقائیة في مجال الرعا يیصصاتخاو

وخدمات ما بع�د ال�والدة    ،والتحصین ،خدمات ما قبل الوالدة، وفحص األطفال الدوري :مثل تشمل الخدمات الوقائیة صحة األم والطفل
خدمات ما قبل الزواج، والفحص بالموجات فوق الصوتیة للس�یدات  وأو اإلجھاض، وخدمات تنظیم األسرة، وخدمات فحص النساء الدوري، 

، واألنش�طة  وتطبی�ق الفلورای�د    لألطف�ال  س�نان األ فح�ص برن�امج   :خدمات صحة الفم واألس�نان مث�ل   وتشمل الخدمات الوقائیة أیضًا ،حواملال
 .ذوي االحتیاجات الخاصة األفرادو ،مرضى السكري، وكبار السنل الالزمة خدماتكذلك تقدیم الالتعلیمیة، و

 ص�حة   ف�ي ألم�راض المزمن�ة ش�دیدة الت�أثیر     صحة الوقائیة في عصر زاد فی�ھ انتش�ار عدی�د م�ن ا    التوعیة الصحیة أحد أھم ركائز ال دَُّعُت
إنش�اء مرك�ز معلوم�ات    ؛ ل�ذا یج�ب الح�رص عل�ى     ص�ابة ب�أنواع كثی�رة م�ن ھ�ذه األم�راض      اإل لمن�ع م�ة  مھ، حیث بات�ت وس�یلة   وحیاتھ اإلنسان

ال�ة لخدم�ة   س�تراتیجیات الفعّ واإل ،ھ لإلسھام ف�ي تق�دیم المعلوم�ات التثقیفی�ة    من نوع ًافرید ًالیكون مرجع ؛لكتروني لإلعالم والتوعیة الصحیةإ
   .والتشجیع على اتباع أنماط الحیاة الصحیة ،الثقافة الصحیة؛ لدعم العاملین في المجال الصحي بمختلف القطاعات وللمجتمع كافة

 صحة الطفل  لوضع أسس 

تج��اوز  :رت حس��ب كف��اءة البل��د واحتیاجات��ھ (مث��لوتط��ّو، ف��ي بل��دان مختلف��ةاختلف��ت خب��رات  الرعای��ة الص��حیة األولی��ة بش��كل مختل��ف 
)  الس�ابقة  المرض إلى تعزیز النمو الصحي عند الطفل في البلدان التي تراجعت فیھا الوفیات تحت سن الخامس�ة بش�كل ثاب�ت خ�الل الس�نوات     

 .توفیر إتاحة الوصول لرعایة صحیة ذات جودة للطفلولكن تشترك جمیعھا في 
 



4 
 

 
یساعد أیضًا في تقلیل معّدل األمراض، ومن ث�م الوفی�ات؛ ل�ذلك    وإنما ، فقط الصحيالنمو  دعمتعزیز صحة األطفال على  یقتصر دور ال

مس�اعدة  تھدف أیضًا إلى توعیة األھ�الي ل كما ، والوقایة من إصابتھم بالمرض یاء،بناء أطفال أقولى ن المؤسسات الصحیة األولیة تھدف إفإ
وخاص�ة عن�دما    االجتماعی�ة و ،أن یك�ون للم�داخالت التغذوی�ة والنفس�یة     أیض�اً  على سبیل المثال : یمكن، إظھار أفضل إمكاناتھم على أطفالھم

لھ، ونس�تعرض فیم�ا ی�أتي أھ�م الخ�دمات      وعلى النماء الحركي والمعرفي  ،النمو الجسدي للطفل فيأثر مھم ، تبدأ بشكل مبكر في حیاة الطفل
 لرعایة الصحیة األولیة في الكشف الدوري لألطفال وھي:التي تقدمھا مؤسسات ا

 
 التطعیم   

التطعیم�ات انطالق�ة ف�ي مج�ال      دَُّع� ُتو ،م�ن األم�راض المعدی�ة    طف�ال لوقای�ة األ  الناجحة واآلمن�ة الطریقة  دَُّع، حیث ُیالتطعیم یعني الوقایة
بوص�فھا   مراك�ز رعای�ة الطف�ل    طف�ال ف�ي  لأل ھذه التطعیم�ات قدَّم ُتما ، كوذلك من خالل منع اإلصابة باألمراض الشدیدة المعدیة ي؛الطب الوقائ

 ونستعرض منھا ما یأتي: من برنامج التطعیمات الروتینیة جزءًا

 .السعال الدیكي و -تیتانوس)الزاز (الُكو -دفتیریا)التطعیم ضد الخناق (ال •

 .الحصبة األلمانیة + جدري الماءو -النكافو -تطعیم ضد الحصبةال •

 .ضد البكتیریا الرئویة الخطیرة تطعیمال •

 . B تطعیم ضد التھاب الكبد الفیروسيال •

 .A يسوتطعیم ضد التھاب الكبد الفیرال •

  . تطعیم ضد فیروس الروتاال •

 .)تطعیم ضد جرثومة الورم الحلیمي البشریة (بابیلوماال •

 التطعیم ضد شلل األطفال. •
 

 الفحوص الدوریة عند الصغار

إجراء الفحوص الالزمة للطلبة المستجدین المتقدمین لاللتحاق بالم�دارس، وذل�ك م�ن    على صحیة األولیة الرعایة ال اتمؤسس تحرص
ولی�اء  أاتخاذ التدابیر واالحت�رازات الض�روریة كاف�ة الس�تقبال الط�الب و     ، وخالل التنسیق والتعاون المستمر مع وزارة التربیة والتعلیم العالي

 ، وكذلك الفحوص الدوریة. افة حرصًا على سالمة الطلبةك األمور لتسھیل اإلجراءات المطلوبة

 لر بصر الطفمراقبة تطّو

ل�دى   ھمی�ة مراقب�ة البص�ر   أمعرف�ة   أولی�اء األم�ور  یج�ب عل�ى    ًا؛ ل�ذا ج�د  ة) مھم� الس�ابعة  ر البصر لدى الطف�ل (قب�ل س�ن   مراقبة تطّو ُتعد
ا یج�ب الفح�ص الكام�ل و العنای�ة المتواص�لة      ھذلى جانب إ ،صاربإلمن ا درجة جیدةل على وحصللومن الضروري المتابعة الدوریة  أطفالھم،

 .طفال للتشخیص الدقیقألمن ممرضي ا
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  خدمات برامج الصحة المدرسیة

  نور محمد سامر : دكتورةعداد الإ

 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -محرر طبي مساعد 

 

حیث تعمل ھذه المراكز  ،ینعم بوافر الصحة عوھي تھدف إلى بناء جیل وا ،ات الكویتتوجد مراكز الصحة المدرسیة في جمیع محافظ
والقض�اء عل�ى الس�لوكیات الخاطئ�ة ل�دیھم م�ن خ�الل        ، على تعزیز أنماط الحیاة الص�حیة ورف�ع مس�توى ال�وعي الص�حي ل�دى طلب�ة الم�دارس        

 وأیض�اً  ،و إج�راء الكش�ف الطب�ي للطلب�ة المس�تجدین      ،ملفات الص�حیة فتح ال :م ھذه المراكز عدة خدمات مثلالبرامج الصحیة المختلفة، وتقّد
 استخراج شھادة اللیاقة الصحیة لطلبة البعثات.

 وتقوم الصحة المدرسیة بدعم صحة الطالب من خالل البرامج المتنوعة مثل:

 یریا).زاز والدفت(لقاح الُك  TD تطعیم طلبة الصف الخامس والثاني عشر بالتطعیم الثنائي البكتیري  .1
 .) والحصبة األلمانیة ،والنكاف ،لقاح الحصبة( MMRالصف التاسع بتطعیم  لبةتطعیم ط .2
 متابعة الحاالت الخاصة في جمیع المدارس الحكومیة والخاصة . .3
 البیئة المدرسیة والتثقیف الصحي . ةمتابع .4
 تطبیق المسوحات الصحیة العالمیة على طلبة المدارس. .5
 وطني للكشف عن عیوب اإلبصار.فحص النظر ضمن البرنامج ال .6
 :اآلتیةالبرامج المدرسیة لصحة الفم واألسنان وھي تشمل األقسام  .7

مراكز الخدمة: ھي عیادات في مراكز الصحة المدرسیة تقوم بتق�دیم الخ�دمات الوقائی�ة والعالجی�ة للط�الب ، وك�ذلك عی�ادات لع�الج          •
 الرسمیة . مع وجود خدمة الطوارئ في األعیاد والعطل ،أقنیة الجذور

وتق�ع معظمھ�ا    مع الح�االت المختلف�ة،   زة بالكامل للتعاملوھي مجّھ ،داخل المدارس ُأْنِشئتدرسیة الثابتة: ھي عیادات العیادات الم •
 .بتدائیةفي المدارس اال

خ��رى لتطبی��ق الفلورای��د الموض��عي والحش��وات الوقائی��ة عل��ى أم��ن مدرس��ة إل��ى  العی��اداتالعی��ادات المدرس��یة المتنقل��ة: تتنق��ل ھ��ذه  •
كم�ا   الص�حیحة ،  ط�رق تف�ریش األس�نان    تعل�یمھم و األطف�ال  وتقوم بالزیارات الدوریة لطلبة مدارس التربیة الخاصة لتوعی�ة ، األسنان الدائمة

 .ب الزیارات للعیادة الوقائیةوترتیفي مختلف المدارس،  وااللتھابات اللثویة  ،بات الجیریةالترّسحاالت تشخیص تقوم ب

 ٍ
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إلق�اء محاض�رات   ع�ن طری�ق   من الفعالی�ات الت�ي تھ�دف إل�ى بن�اء ص�حة الطف�ل الجس�دیة والعقلی�ة           ًاالصحة المدرسیة عدید مراكز تقیم
وط�رق   بھ�ا،  وأس�باب اإلص�ابة   لتس�لیط الض�وء عل�ى أكث�ر األم�راض انتش�اراً       ؛وأولی�اء األم�ور   ،والھیئ�ة التدریس�یة   ،وندوات لطلبة المدارس

األی�ام المفتوح�ة بم�دارس    ف�ي  بالمش�اركة   أیض�اً  تق�وم ، والس�یئة  الص�حیة ص�ابات والع�ادات   اإلب وتجّن�  ،وأھمیة التغذیة السلیمة ،الوقایة منھا
عم�ل زی�ارات دوری�ة ألجنح�ة األطف�ال ف�ي المستش�فیات الحكومی�ة         أیض�ًا  و، وإقام�ة األنش�طة التوعوی�ة ف�ي ط�ابور الص�باح        ،التربیة الخاصة

 المش��اركة ف��ي طباع��ة الكتیب��ات والمنش��ورات التوعوی��ة ب ، كم��ا تق��ومللتوعی��ة وتق��دیم النص��ح واإلرش��ادوورش وإقام��ة مع��ارض  ،والخاص��ة
 .المختلفة
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  السالمة والصحة المھنیة) 1 
 

تتضمن تدابیر السالمة والصحة المھنیة مجموعة من القواعد والنُّظم  

إطار تشریعي، وتھدف ھذه التدابیر إلى الحفاظ على اإلنسان  التي ُتطبَّق في

والممتلكات من خطر اإلصابة والتلف، وتحافظ على أعلى درجة من اكتمال 

الصحة البدنیة والعقلیة واالجتماعیة للُعّمال في جمیع المھن، ووقایة الُعّمال 

من من التأثیرات الصحیة الضارة التي تسببھا ظروف عملھم، وحمایتھم 

األخطار الناجمة عن العوامل التي تضر بھم، وتوفیر بیئة مھنیة مالئمة 

الحتیاجاتھم البدنیة والعقلیة، والمحافظة على ھذا الوضع، وجعل العمل 

بمعنى آخر تشتمل السالمة والصحة المھنیة على اكتمال   مالئمًا لإلنسان.

لخلو من األمراض الصحة البدنیة والعقلیة واالجتماعیة للعمال، ولیس فقط ا

 أو العجز.

یھدف علم السالمة والصحة المھنیة إلى حمایة العاملین بالمصانع 

والمنشآت األخرى التي من المحتمل أن یتعرَّض فیھا العمال للحوادث 

واإلصابات، ویسعى العاملون في مجال الرعایة الصحیة إلى نشر ثقافة ھذا 

فة، ویستھدف منھج السالمة العلم بین العاملین في بیئات العمل المختل

والصحة المھنیة تثبیت روح الطمأنینة في قلوب العاملین والحّد من نوبات 

التعامل إن الفزع والقلق التي تنتابھم في أثناء أداء مھامھم الوظیفیة، حیث 

 روف عمل غیر مأمونة.وقد تھددھم باإلصابة بالعجز، أو تھدد حیاتھم في ظ ،دوات یكُمن بین ثنایاھا الخطراألالت واآلمع 

ویساعد تطبیق تدابیر السالمة والصحة المھنیة على تحقیق عدة فوائد منھا: استمرار اإلنتاج وتعزیزه ورفع الطاقة اإلنتاجیة، 

 ھا.وتحسین جودة المنتجات والخدمات، وحمایة العنصر البشري من مخاطر بیئة العمل، والحفاظ على استثمارات المنشأة ومرافقھا وُمعدات

عن السالمة والصحة المھنیة ــ  ةفصلھ األول بنبذفي ) إلى عشرة فصول حیث بدأ الكتاب ھذا الكتاب (السالمة والصحة المھنیة مقسِّ

المفھوم واألھمیة، واستعرض في فصلھ الثاني مخاطر بیئة العمل وأسالیب الوقایة منھا، وتحدث في فصلھ الثالث عن معدات الوقایة 

ض المھني للمواد المسرطنة والتعّرض وتناول بالشرح في فصلیھ الرابع والخامس الحدیث عن التعّر ،یاطات الوقائیةالشخصیة واالحت

المھني للمعادن الثقیلة، وتطرق في فصلھ السادس لموضوع الضجیج المھني والصحة، وتضمن فصلھ السابع معلومات عن اإلشعاع الطبي 

حیة من مخاطره، وقدم الفصل التاسع معلومات عن األمراض المھنیة والوقایة منھا، وُاختتم الكتاب ووقایة العاملین في مجال الرعایة الص

 بفصلھ العاشر بالحدیث عن المنظمات والمؤسسات العربیة والدولیة واإلقلیمیة.

 لعربیة. نأمل أن یستفید من ھذا الكتاب األطباء المختصون في ھذا المجال، وأن یكون إضافة تضم إلى المكتبة ا

 

 هللا ولي التوفیق ،،،او

 ُ

 ُ
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 اعتالل األعصاب الطرفیة )2 

 
 یتكون حیث اإلنسان، جسم أجھزة أھم أحد العصبي الجھاز ُیعّد

 والجھ�از  المرك�زي،  العص�بي  الجھ�از  :ھم�ا  رئیس�ین  قس�مین  م�ن 
 م�ن  المرك�زي  العصبي الجھاز ویتكون .)الطرفي( المحیطي العصبي

 أنش�طة  جمی�ع  بتنظ�یم  یق�وم  حی�ث  شوكي،ال والنخاع الدماغ، :من كلٍّ
 المحیط�ي  العص�بي  الجھ�از  أم�ا  فیھ�ا،  وال�تحكم  العص�بي  الجھ�از 

 خ�ارج  األعص�اب  وھ�ي  الطرفی�ة  األعص�اب  م�ن  فیتك�ون  )الطرف�ي (
 المحیط��ي العص��بي الجھ��از ُیرس��ل .المرك��زي العص��بي الجھ��از

 الجس�م،  بقی�ة  إل�ى  المرك�زي  العص�بي  الجھ�از  من الواردة المعلومات
 إل�ى  الجس�م  م�ن  حسِّ�یة  معلوم�ات  أیض�اً  المحیطی�ة  األعص�اب  وُترسل
 م�ن  أن�واع  ع�دة  اإلنس�ان  جسم في وتوجد المركزي، العصبي الجھاز

 م�ن  مح�دد  ج�زء  ف�ي  منھ�ا  ن�وع ك�ل   یتحكم حیث المحیطیة، األعصاب
 .الجسم

 ف�ي  خل�ل  یحدث عندما الطرفیة األعصاب التھاب مرض ینشأ  
 تلف فیھا یحدث أو تتضرر، حیث الجسم ألطراف تمتد التي األعصاب

 خاطئ�ة  أل�م  رس�ائل  بإرسال تبدأ قد إذ بوظیفتھا یخلُّ الذي األمر دائم؛
 ھ�ذه  ُترس�ل  ال ق�د  أو األل�م،  لھ�ذا  س�بب  أي وج�ود  دون م�ن  لل�دماغ 

 .لألل�م  فعل�ي  ُمس�بب  ھن�اك  یك�ون  عن�دما  أل�م  رس�ائل  للدماغ األعصاب
 :منھا التيو الطرفیة األعصاب التھاب بمرض اإلصابة أسباب تتعدد

 .معیَّن�ة  وأم�راض  وإص�ابات،  وع�داوى،  والتھاب�ات،  جینی�ة،  أم�راض 
 األع�راض  م�ن  والق�دمین  الی�دین  ف�ي  وال�وخز  ،)التنمی�ل ( الَخَدر وُیعدُّ

 .المرض ھذا في شیوعًا األكثر

 غریب�ة،  أع�راض  أي ظھ�ور  عن�د  التھ�اون  ع�دم  یج�ب  ل�ذلك  ونوع�ھ؛  المتض�رر  العصب على یعتمد األعصاب باعتالل اإلصابة عالج إن
 الع�الج  خی�ارات  وتعتم�د  المزعج�ة،  األع�راض  وع�الج  الم�رض  عل�ى  الس�یطرة  إل�ى  العالج ویھدف .وقت بأسرع المختص الطبیب واستشارة

 والخط�وات  القواع�د  بع�ض  اتب�اع  ویمك�ن  المناس�بین،  والتش�خیص  التقییم خالل من الدقة من ممكن قدر بأكبر تحدیده یجب الذي السبب على
 بانتظ�ام  الریاض�ة  وممارس�ة  الت�دخین،  عن�د  اإلق�الع  :المث�ال  س�بیل  عل�ى  الطرفی�ة،  األعص�اب  التھ�اب  بم�رض  اإلص�ابة  م�ن  قای�ة للو البس�یطة 
 .صحیة غذائیة یةْمِح واتباع الكحولیات، شرب وتجنُّب واعتدال،

 الطرفی�ة  األعص�اب  ھ�اب الت ع�ن  مقدم�ة  منھ�ا  األول الفص�ل  یتن�اول  فص�ول  س�تة  عل�ى )الطرفی�ة  األعص�اب  اع�تالل ( الكت�اب  ھ�ذا  یحت�وي 
 األعص�اب  اع�تالل  الثالث الفصل یناقش ثم تشخیصھ، وطرق وأعراضھ، الطرفیة، األعصاب اعتالل عالمات الثاني الفصل ویشرح وأسبابھ،
 ھ�اب الت الخ�امس  الفص�ل  ین�اقش  ثم الطرفیة، األعصاب واعتالل باریھ ــ جیان متالزمة الرابع الفصل یستعرض كما التغذیة، ونقص الطرفیة

 .الطرفیة األعصاب التھاب لمعالجة العامة األسس بالشرح متناوًال السادس بفصلھ الكتاب وُیختتم السكري، األعصاب

 ُتَض�م  إض�افة  یك�ون  وأن الطرفی�ة،  األعص�اب  التھ�اب  عن معلومات من إلیھ تطرق ما كل بالشرح استوفى قد الكتاب ھذا یكون أن نأمل
     .المركز صدرھاُی التي الصحیة الثقافة سلسلة إلى
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لص�حیة حالی�ًا باس�تكمال تنفی�ذ مش�روع المعج�م المفس�ر للط�ب والعل�وم          یقوم المرك�ز العرب�ي لت�ألیف وترجم�ة العل�وم ا              
الض�خمة الت�ي تمث�ل أھ�م رك�ائز حرك�ة الترجم�ة إل�ى اللغ�ة العربی�ة ف�ي مج�ال              وعاتباللغة العربیة، وھو أح�د المش�ر  الصحیة 

م�ع التفس�یر والش�رح    مصطلح طبي باللغة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربی�ة   150,000الطب، حیث یحتوي على 
لكل مصطلح، ویھدف ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربیة لتكون المرجعی�ة الوحی�دة المعتم�دة عل�ى     

ف�ي عملی�ة المراجع�ة لك�ل ح�رف       العم�ل ج�ارٍ  كاف�ة، و  مص�طلحات للأنجز المرك�ز وض�ع الش�روح      وقدمستوى الوطن العربي، 
 ا نختار للقارئ الكریم بعض المصطلحات وتفسیرھا وذلك لالطالع علیھا.، ونحن ھنأوًالف ،ونشره أوًال
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 محمود مصطفىسومیة  /  مـلـقـب

 لصحیةم العلواترجمة ولعربي لتألیف المركز ا -ي َلغو قمدقمساعد 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   لخطأا ابلصوا لسببا
  

كلمة (مواّد) جاءت مفعوًال بھ، لكنھ�ا ل�م تقب�ل         -
نھا ممنوعة من الصرف حیث إنھا التنوین بالفتح أل

 على وزن (مفاعل) من صیغ منتھي المجموع .

 

 1  .ذاكر الطالب موادًا صعبة    - . صعبة مواّد الطالب ذاكر     -

  

ألن الفعل (أسف) یتعدى بـ (على) ولیس     -
 .بحرف (الالم)

 

 2  نأسف لھذا الُعطل الفني.   - نأسف على ھذا الُعطل الفني.     -

  

ألن (التنویھ) ُیقصد بھ اإلشادة والثناء، وھي     -
 .بعیدة عن (التنبیھ) الذي ُیقصد بھ التحذیر

 3  .ھذا تنویھ لك     - . ھذا تنبیھ لك    -

  

ألن كلم���ة (التص���نت) ل���م ت���رد ع���ن الع���رب،          -
والمقص����ود ھن����ا التنص����ت أي: اس����تراق الس����مع    

 .والتجسس

 4  . اإلسالم ُیحرم التصنت   - . اإلسالم ُیحرم التنصت     -

  

ألن (عن) ھنا أفادت اإلیضاح واإلبانة      -
والكشف، وھو المعنى المرجو من الجملة أي: أنھ 

 . لبى طلبھ فیما یخص سؤالھ

 5  . أجابھ على سؤالھ    - .  أجابھ عن سؤالھ     -

  

ألن ح���رف الج���ر (ف���ي)  یفی���د معن���ى الس���ببیة      -
والمقصود في الجملة أنھم اختلفوا بسبب والتعلیل، 

 .المھر

 6  اختلفوا على المھر.     - . اختلفوا في المھر     -

  

ألن الفع��ل (احت��اج) یتع��دى بحرف��ي الج��ر إل��ى،      -
 .والالم

 7  .أحتاج كتابًا یثقفني     - . أحتاج إلى كتاب یثقفني     -

  

مفعول�ھ م�ن دون   یتعدى إل�ى   (احذر) ألن الفعل    -
 .حرف جر

 8  .احذر من عدوك   - . احذر عدوك     -

  

ة ي كثیرن، وھللسااحیانًا على أجة ارلدوالشائعة اللغویة ء األخطااعلى بعض ء لضوالصفحة نلقي ه اذھفي       
للغویة ء األخطاه اذھنا بعضًا  من ض ھنعرت، ولكلماه اذع ھسماا لفوألذین س الناابین ن لمضموامفھومة و
 جة ما یلي:ارلدء األخطاامن ، ولعربیةاللغة ابھا في اصوو
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   لخطأا ابلصوا لسببا
  

الیجوز تكرار (بین) إال إذا اتصل بھا ضمیر  -
 .من مثل: حكمت بینك وبین فالن

حكمت بین فالن        -
 . وفالن

حكمت بین فالن        -
 .وبین فالن

 9 

  

الیج����وز إض����افة (ال) التعری����ف إل����ى     ألن����ھ      -
 .المضاف

تص����دقت عل����ى غی����ر     -
 .القادر

تص����دقت عل����ى الغی����ر      -
 .قادر
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 -: نلتذكیر بأد انو

مدمجة  اصقرأعلى و "،E-Book"نیة ولكترإ نسخوقیة ورنسخ  للطبیة متاحة من خالالكتب المركز من ا تجمیع مطبوعا -
"CD's" . 

 .ني وإللكتره المركز عبر بریداسلة اك عن طریق مرل، وذلمركزت اجمیع مطبوعااء یمكن شر -
 .لكامل الطب بنصھا اعلى مجلة تعریب ع الطَّالایمكن  -
 . www.Acmls.org نيوإللكترالموقع ل امن خال كافة لمركزارات اصدت إبیانا علىل لحصوایمكن  -
 . لطبيا لتعلیما تعریب عمد في مھتسا تتعلیقا أو تمالحظا يوأ ،مقترحاتكمو تكمراستفساا ضعر یمكن -
 .علیھا د لرواكة رلمشاه اذھبنشر  منقو -
 :مقترحاتكم وتكم راستفساانستقبل  ًاخیروأ  -

 

 

http://www.acmls.org/
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