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يصدر هذا العدد من نشرة المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، وال يزال فيروس كورونا المستجد ومنذ أكثرر        

. حترف  أنرب بلرد  ردد ااترابا  حرول العرالي  91 -من ثمانيرة أهر ر يبررل العرالي، ويصرير ا فرراد بمرا يسرمف مرر  كوفيرد

حالة وفاة، وبالتأكيد هذه الجائحة سيكون ل را ارتردادا  نيسرية  705.0.8حالة إتابة، و دد الوفيا   52..19..0. حوالي

واجتما يررة واصتصررادية  لررف جميرري المسررتويا ، فنتيجررة للحجررر الصررحي ألجلمررت المرردارس والجامعررا ، وتع لررت المصررال  

 لرف جميري ا ارراو، والمشركلة الكأررح أن حروالي االصتصادية في كثير من دول العرالي، وال يفيرف مرا ل رذا مرن ترأثير نيسري 

% من المتعافين يصابون بما يلعرو بمتالزمة ما بعد كورونا، حيث تنشرأ هرذه المتالزمرة نتيجرة الردفا ا  التري يمروم ب را 0.

الج از المنا ي في اانسان ضد الييروس؛ ممرا يريدإ إلرف تليرف رئروإ بسريال أو  الم فري العفرام وضرعف ووهرن والتعرر   

 للنسيان، وصد تستمر هذه ا  را  المرضية.

كما اال تأثير هذه الجائحة النفي التعليمية في جميي أنحاء العالي، حيث أدح إلرف إجرالا المردارس والجامعرا ، وتسرأر        

 % مررن ال ررالل75بلرردا ، وهررذا يعررادل حرروالي  909مليررار ايررا وهررال  ررن التعلرريي  كثررر مررن  9.0ذلررف فرري انم ررا  أكثررر مررن 

الملتحمين بالمدارس  لف مستوح العالي، وهذا مما ييثر  لف هيالء ال الل. ولتجنر ااتابة الشديدة يجر مرا اة  دد مرن 

الشروا الصحية التي يجر أن يلتزم ب ا المصال، فإذا كانت ا  را  خييية من مثرا  الكحرة، أو الحمرف ال يييرة فرال حاجرة 

يف بلزوم المنزل والعزل داخلب، مي الحرص  لف وضري الكمامرة والتأا رد االجتمرا ي. إلف الر الر اية ال أية، حيث إنب يلكت

أما إذا زاد  ا  را   ن ذلف من مثا  تعوبة فري الترني ، أو  الم فري من مرة الصردر ف نرا يجرر االتصرال فرورا  بالج را  

 ال أية المفتصة.

 ث إن ا ركز   لف موضو ا  أربعة هي ولكا ما سأق فمد خلصص هذا العدد من النشرة ل ذه المواضيي، حي

  91-إرهادا  تو وية للمرضف أثناء التعافي من مر  كوفيد. 

 .جائحة كورونا وانعكاسات ا  لف العملية التعليمية 

 .متالزمة ما بعد كورونا 

 الثانية. ة(....الموج91-فيروس كورونا )كوفيد 

 نأما أن تكون موضو ا  هذه النشرة مييدة للمارئ الكريي.

 

 وهللا الموفق،،

 2020سأتمأر 
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 إرهادا  تو وية تحية للمرضف

 91-كوفيدأثناء التعافي من مر  

 

 أمنية حسني هم  الدين د. /إ داد

 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية -محرر اأي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، فاارهادا  التو وية التالية سوو تسا دك في التغلر  لف ا  را  جيرر 19-كنت صد ألتأت بمر  كوفيدإن      

 ونلجمل ا باختصار كاآلتي  ،المرجول في ا مما يعجا من تعافيف

 

 : التالية، صي باالتصال فورا  بااسعاو ا  را  وإذا كان لديف أحد ،راصر أ راضف بانتفام.1
 

 التني تياصلي في ضيق. 

حمف جديدة أو  ائدة. 

تدهور المدرة  لف التركيز. 

ألي في الصدر. 

 

 : تعاني ضيق التني ، صي بعما اآلتيإذا كنت .2
 

  أنيف ب يئا  و ميما  من خالل خذ نيسا. 

حاول إرخاء رصأتف وكتييف. 

إن كنت تمشي، حدد مدة تنيسف مي خ واتف  الش يق خ وة واحدة، والزفير خ وة أو خ وتين. 

واسرتفدم كمرادا   ،تأكد مرن أن لرديف ت ويرة جيردة فري الغرفرة  رن اريرق فرت  نافرذة أو برالو ء نيسفحهد

 .تسا د تلف الف وة في تمليا ااحساس ببيق التني حيث  ،باردة لتأريد المن مة حول أنيف وفمف

 

 : ، صي باتأا  ما يليإذا كنت تعاني السعال الجاو.3
 

لف هيئة رهيا  تغيرة واحدة تلو ا خرح، وتجنر تناول الرهيا  الكأيرة ا  خييي ا  احت  مشروب . 

فروا الو راء الستنشراا الأفرار  ثري وضري الررأس ،استنشق الأفار  ن اريق تر الماء الساخن في و راء

 .المتصا د

 

 : يلي ، صي باتأا  ماإذا كنت تعاني  الم الحلق.4
 

ت دئة  الم الحلق لف   خر، ف ذا من هأنب أن يسا د الدافئ والليمون أو أإ مشرول دافئ اهرل العسا. 

 

 

 : ، فعليف اتأا  اآلتيإذا كنت تعاني السعال المنتج للألغي.5
 

ررذا مررن هررأنب أن يسررا د فرري تنفيررف ن، فحرراول االسررتلماء  لررف أإ مررن الجررانأين بشرركا مسرر   صرردر اامكررا 

 . الألغي الصدر من

  السعال الألغي حتف تتمكن من ارده  نديث يسا د ذلف  لف تحريف ك، ححاول التحر . 
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 :بالنسأة لنفامف الغذائي .6
 

امدادك بال اصةوالأيض ، وا سماك ،والأمول ،اليول، واللحوم :حاول االلتزام بتناول الأروتينا  مثا. 

احرص  لف تناول كميا  أصا من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة. 

وا  واليواكب الملونة لتزويد الجسي بالمعادن والييتامينا  المفتلية.ااختر الفبر  

إ سأر كان، فمد تحتاج إلف هراء مكمال  الييتامينا  والمعادن اليومية؛ ا  إذا كان ت أيق هذا ا مر تعأ  

 .ي حول ذلفنصيدالاليمكنف استشارة و

 

 

 : بالنسأة للحالة النيسية.7
  

. ويمكنرف مناصشرة 19-كوفيردمن مرر    ند التعافي ا  وء الحالة المزاجية أمر اأيعي جدإن الشعور بالملق أو س      

اويلرة أو إذا كنرت ومي ذلف ، إذا هعر  أن تلف ا  ررا   تسرتمر ليتررة  .هذا ا مر مي  ائلتف وأتدصائف أو اأيأف

 ي مدرل، والر المسا دة إذا كنرتاختصاتمي  تجد تعوبة في التأصلي يمكنف االنبمام إلف جلسا  المعالجة بالكالم

لعائلترف أو  ا  لسرا  الرد ي النيسري تلرف متاحرة أيبروتكرون ج .تشعر بالملق من أنف صد تيذإ نيسف أو أإ هفص  خر

بردورهي أيبرا  تجربرة الملرق واالكتئرال أو ردود اليعرا الناتجرة  رن ااج راد المائمين  لف ر ايتف، والذين صد يعانون 

 .19-الحاد  مر تشفيصف بمر  كوفيد
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 كورونا وانعكاسات ا  لف العملية التعليمية

 

 إسالم حسني  أد المجيد .د /إ داد

 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية -محرر اأي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بفالل ررا  لررف العمليررة التعليميررة، فمررد أجلمررت المرردارس والجامعررا   المسررتجد لمررد ألمررت جائحررة فيررروس كورونررا      

 والميسسا  التعليمية أبواب ا لتملا فرص انتشار العدوح.

وبين الفوو من المر  والملق  لرف ص را  التعلريي ت رر  العواصرر والمشركال  جليرة وبصرورة مفييرة. ومرن كأرد      

 (.(E- Learningا كأر هو التعليي االكتروني  المعاناة تف ر الحلول والأدائا فكان الأديا تاحر الجدل

 ثار المترتأة  لف إجالا المدارساآل

  ل من الدراسة.التسزيادة معدال  رَّ

توجرد ضرمانة وال  لميسسرا  التعليميرة تحرديا  كأيررا ،تلعد  ودة ا ايال إلف الدراسة مرة أخرح بعرد فرت  ا      

 ليب خاتة لدح أايال اليمراء وفري الألردان التري تنتشرر ب را  مالرة ا ايرال. وفري حرال ارال ااجرالا سرتزيد 

ل بنسأة صد تسأر الذ ر لد  ح كا اليئا  الم تمة بالعملية التعليمية.معدال  التسر 

.دم حصول ا ايال  لف أهي وجأة جذائية  

هناك كثير من المدارس تمردم وجأرة جذائيرة مجانيرة أو منفيبرة الرثمن )مد مرة( لنايرال ونتيجرة إجرالا      

 المدارس سيحرم هيالء ا ايال من تلف الوجأا  وصد يعانوا انعدام ا من الغذائي.
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.انعدام المساواة واليرص المتكافئة في النفي التعليمية 

إن التعليي في زمن الكورونا صد أبرز اليجوة ال أمية فلي  كا بيت لديب حاسول خاص لكا ايا وإنترنت متروفر     

  المتياوترة مشركال  يصرعر تسم  لالستفدام بكثرة وربما تلف ر اليرص جيرر المتكافئرة نتيجرة اامكانيرابسر ا  

 تدراك ا.
 

.مشكال  ر اية ا ايال 

جالأا  ما يترك اآلباء العاملون ا ايال بميردهي  ند إجالا المدارس وهذا يمكن أن ينتج  نب سلوكيا  محيوفرة     

 بالمفاار.
 

ةاالصتصادي ارتيا  التكاليف. 

وال يرريثر  ، ت ي العمررا نتيجررة اجررالا المرردارستعراني بعررض ا سررر تأعيررا  اصتصررادية مترتأررة  لررف  رردم اسررت ا    

 ولكن لب  واصر اصتصادية واجتما ية بعيدة المدح. ،إجالا المدارس  لف ال الل والمعلمين وا سر فمال
 

التأخر ا كاديمي ونمص التنشئة االجتما ية. 

نمص المردرا  اادراكيرة والمعرفيرة،  :يترتر  لف إجالا المدارس مشكال  و ثار صد تستمر ليترا  اويلة مثا     

 ( سنوا .7-4خاتة اليئة العمرية من ) ،وضعف المراءة والكتابة
 

العزلة لدح المراهمين. 

برا اصامرة  الصرا  اجتما يرة والتعامرا مري ا صرران وت روير  ،إن المدرسة ليست لتعلي العلوم والرياضريا  فمرال     

 م ارا  التواتا االجتما ي.
 

.إجأار اآلباء وا م ا   لف الميام بدور المعلمين 

بررا  ،صررد يأروء باليشرا بسررأر  ردم صرردرة ا هرالي  لرف توترريا المعلومرة وافتمرارهي لنسررلول التربروإ وهرو مرا     

 ، رل العالصررة بررين اآلبرراء وا بنرراءوأيبررا  صررد تبرر ،يرريدإ إلررف ترردني المسررتوح التعليمرري ممررا ؛وانشررغال ي بأ مررال ي

 وربما ال يسم  المستوح التعليمي لنها بأداء تلف الم مة.
 

.دم حصول ا ايال من ذوإ االحتياجا  الفاتة  لف الر اية الالزمة  
 

   ليبا لب وم التعليي االكتروني ما
 

 ل للتعليي االكتروني كورونا وما ترتر  لي ا من إجالا للميسسا  التعليمية إلف التحو  لمد دفعت جائحة       

((E-Learning   توجرب جالأيرة  مريو ،وأتأ  دمج تكنولوجيا الذكاء االت نا ي فري العمليرة التعليميرة توج را   الميرا

مرن  ا  إال أنرب يواجرب  ديرد ،الميسسا  التعليمية نحو التعليي االكتروني كأديا أنسر لبرمان اسرتمرار العمليرة التعليميرة

 :التحديا  نذكر بعب ا
 

المحتوح التعليمي   

وبوسرائا أتأ  من البررورإ تصرميي محتروح تعليمري ومرادة  لميرة تحمرق ا هرداو التعليميرة بكيراءة  اليرة      

 عد.وارا ارح تتناسر مي التعليي  ن بل 
 

  جاهزية المعلي 

ب تعلري تكنولوجيرا التعلريي االكترونري، ولكرن ن الجيرا الرصمري الرذإ صرد يسر ا  ليرهناك بعض المعلمين م     

هناك  خرين ممن لدي ي الفأرة الكافية للتدري  الحميمي ولي  للتدري   ن اريق الذكاء االت نا ي؛ ممرا 

ادهي للتحردإ يستوجر في تا اليترة الحالية أن يتي تدرير المعلمين  لف استفدام التكنولوجيرا الرصميرة وإ رد

 ا  من ي ولكنب واصي فرضب الوضي الحالي )لعلب يلعد و يا  بيئيا  الستفدام أصا للورا(.المادم وهذا لي  انتمات
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وجذل انتأاه ا ايال  اابماء  لف حماس المشاركة 

ي ا مرر أن يج رز لمعلري وولري ا مرر، فينأغري  لرف ولرأمر بالد ا همية ومسريولية مبرا ية  لرف اإنب      

  وسرائلب لتغ ري االحتياجرا  المفتليرة التركيرز، ومسريولية المعلري أن ينرو  المكان الذإ يسرا د ال يرا  لرف 

و رردم التركيررز  لررف التحررد  مررن ارررو واحررد اررول الوصررت، وا خررذ باال تأررار أنمرراا التعلرريي المفتليررة لرردح 

ا ايال  ند التف يال للعملية التعليمية، ف ناك أربعة أنمراا مفتليرة فري التعلريي  نمرال سرمعي، نمرال بصررإ، 

 ال حركي، ونمال التعلي بالمراءة والكتابة.نم

  ملية التمييي وحسال العالما  

إال أنررب يتعررذر إصامت ررا فرري زمررن  ،بينمررا تلعررد االمتحانررا  واالختأررارا  المكتوبررة الوسرريلة ا كثررر هرريو ا      

ر ؛الكورونا ويجر اللجوء إلف التميريي الأرديا  ،وتيرادإ الغر  ،ر المراصأرةممرا يت لرر ا خرذ فري اال تأرار تعس 

 و دم التمييي الصحي ، وصد يعاني بعض ال الل  دم االنصاو.

 

. زيادة البغال  لف المدارس وا نفمة المدرسية التي تفا ميتوحة 

 

 توفر التكنولوجيا 

تتوفر لكترونرري، ولكررن السرريال الم رري هررا سررم مررا  لنجرراح فكرررة التعلرريي اا عررد ترروفر التكنولوجيررا  ررامال  يل      

إلكترونية وهأكة إنترنت وسر ة إنترنت لكا االر وكا مدرس؟ فمرد ال تتروفر خدمرة إنترنرت أساسرا  أج زة 

 وإن توفر  صد تكون ب يئة.

فيب، ينأغي النجاح  من الميكد أن أزمة فيروس كورونا دفعت بالتعليي االكتروني إلف الممدمة وجعلت منب تحديا           

 كورونا وتعود الحياة ل أيعت ا وتعود التالميذ إلف تيوف ا.ولكن ها سيستمر حتف ما بعد أزمة 

 

 نصائ  اأية الستفدام ا ج زة االكترونية  

 صي برفي الج از االكتروني بمستوح الرأس والعينين حتف ال تب ر إلف حني

 الرصأة.

اآللي لتجنر  الم تفذ وضي الجلوس السليي بف ر مستميي أثناء استفدام الحاسر ا

 الف ر.

 صي بمتابعة الحصص التعليمية  ن بلعد من خالل ج از الحاسر اآللي ولي  ال اتف

 النم ال.

 خذ فترة راحة أثناء العما  لف ا ج زة االكترونية حتف ال تتبرر العين وكي ال

 تشعر بالصدا .
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 كوروناما بعد متالزمة 

 

 د. هأة حافظ إبراهيي الدالي /إ داد

 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية -محرر اأي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضرررارا   ارها السررريي حررول دول العررالي مسررأر( تواتررا انتشرر19 –مازالررت جائحررة فيررروس كورونررا )مررر  كوفيررد         

  2 - كرروو - تررحية واجتما يررة واصتصررادية  الميررة بالغررة، وهررذا الييررروس الجديررد والمعررروو باسرري فيررروس سررارس

(SARS-COV-2)  يسررأر ااتررابة بالمتالزمررة التنيسررية الحررادة الشررديدة، وبحسررر منفمررة الصررحة العالميررة فررإن جميرري

(، إال أن هرذا الييرروس ال يريثر  لرف المصرابين برب 19 -معرضرون  لصترابة  بمرر  )كوفيرد  -بال استثناء  -سكان العالي 

كافحرة الييروسرا  فري احتماليرة الشرياء منرب أو بني  المدر، إذ تتحكي صدرة الج از المنا ي لدح الشفص المصال  لرف م

تياصي الحالة وااتابة بمبا ياتب )التي جالأا  ما تكون خ يرة(، ومري أن ااترابة ب رذا الييرروس تسرأر أ راضرا  تترراوح 

هردت ا برين خيييرة إلرف معتدلرة، إال أنرب يمكرن أن يسرأر هرذا المرر  مبرا يا  هرديدة تريدإ إلرف الوفراة بالنسرأة لررأعض 

هفاص وخاتة كأار السن أو من لدي ي أمرا  مزمنة، وفي بعض ا حيران يتعرافف ا هرفاص، ولكرن بعرد فتررة تف رر ا 

 ،وال تمثرا هرذه ا  ررا  أإ مصردر  ردوح للمفرال ين ،لدي ي مجمو ة من ا  را  تيثر  لف الشرفص المتعرافي فمرال

 ررن مجمو ررة مررن ا  رررا  الترري تف ررر  لررف  وصررد ألالررق  لررف هررذه الفرراهرة  متالزمررة مررا بعررد كورونررا ،  وهرري  أررارة

، وتحررد  هررذه ا  رررا  لرري  بسررأر (SARS-COV-2)الشررفص بعررد تعافيررب مررن ااتررابة بييررروس كورونررا المسررتجد 

والترري  Storm) (Immunityإتررابة الييررروس لفاليررا الجسرري المفتليررة وإنمررا سررأأ ا مررا يسررمف  العاتررية المنا يررة  

ة الج از المنا ي للمباء  لرف الييرروس حترف تمرام الشرياء و نرد تكررار أخرذ  ينرة تحد  داخا جسي المصال أثناء معرك

فحص للمريض نجد أنب يتحول من اايجابي إلف السلأي للييروس. ومن أهي هذه المبرا يا  هري   تليرف الرئرة وجل را  

 الدماغ.

 كوروناأ را  متالزمة ما بعد 

  .ضيق في التني  بسأر حدو  تليف رئوإ وسر ان ما يتعافف من ا المريض سريعا  وبشكا تدريجي 

.الشعور بالوهن والبعف العام 

ا الزائد مي أصا مج ود  وأحيانا  أثناء الراحة.  ،التعر 

.الصدا  المستمر 

سري ة وفري أمراكن متيرصرة التوتر العصأي والنسيان، ويحد  نفرا  لتعرر   الج راز العصرأي لرأعض الجل را  الأ

ربما يشعر ب ا المريض أو ال يشعر، ول ذا السأر فإنب يجر  لف المريض االستمرار في تناول ا دوية المبرادة 

 للتجلال وكذلف مسكنا ، ا لي ليترة حتف بعد اختياء ا  را .

 

ويررتي التعررافي من ررا فرري حرردود هرر ر،  ،يعتأررر ا اأرراء أن هررذه المتالزمررة أو هررذه المبررا يا  أمرررا  اأيعيررا  ومحررتمال         

كرون  رن اريرق تعزيرز الحالرة المنا يرة للجسري والرتفلص مرن هرذه ا  ررا  المز جرة يوالعالج الوحيد ل رذه المتالزمرة 

 بصية مستمرة من خالل اال تماد  لف  

وكرذلف الزنرف،  C،Dالسليمة وتناول ا اعمرة التري تحتروإ  لرف الييتامينرا  ال أيعيرة وخاترة فيترامين  التغذية-1

  ،والجوافررة، والجررزر، واليراولررة والياك ررة ال ازجررة مثررا  الأرتمررال، وهررذه العناتررر تترروافر فرري الفبررراوا 

 والعسا ا بيض. ،ومنتجا  ا لأان
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تناول كميا  كأيرة من المراء،  ن الجيراو يريثر  لرف الصرحة و لرف أداء أج رزة الجسري المفتليرة ويزيرد مرن -2

 فرتة حدو  الجل ا .
 

 ممارسة الرياضة. -3

 تعريض الجسي  هعة الشم .-4

 النوم المنتفي.-5

 االبتعاد  ن التوتر والملق. -6

 لال وإجراء تحاليا السيولة. المتابعة مي ال أير المفتص والمواتأة  لف تناول مبادا  التج-7
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 ( ... الموجة الثانية91-فيروس كورونا )كوفيد

 هللا د. نرميـن مص يـف  ـأد  /إ ــداد

 الصحيةالمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم  -محرر اأي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  19-مي بدء أولف مراحا العودة للحيراة ال أيعيرة ترزداد التحرذيرا  مرن موجرة ثانيرة مرن وبراء كورونرا )كوفيرد        

ا كثررر ترررددا ، فرري حررين أن الموجررة ا ولررف لرري تنتررب بعررد، السرريما بعررد أن خلررص  "الموجررة الثانيررة"وأتررأ  مصرر ل  

الأاحثون إلف أن الحر في فصا الصيف لن يكون كييال  وحده بإنماذ النصرف الشرمالي مرن الكررة ا رضرية مرن الوبراء، 

مررا ارتيعررت الحرررارة  لررف  كرر  مررا صالتررب دراسررا  سررابمة أصامررت راب ررا  ايييررا  بررين المنررال والوبرراء، موضررحة أنررب كل

 تراجي انتشار الييروس. والراوبة

 رداد المصرابين بييرروس كورونرا أوأدح تفييف  ديد من الدول اجراءا  الحجر الصحي إلف ارتيا  جديرد فري        

مرن الجائحرة و ت رور إترابا  جديردة  ت رور الموجرة الثانيرة (، مما فت  الأال أمرام الحرديث  رن19-)كوفيد المستجد

روس؛ ممرا يثيرر حردو  وس بعردما تراجعرت بشركا كامرا تمريأرا ، وصرد يليسرر ذلرف بحردو  ايررة جديردة فري الييرباليير

لكن الفأراء والعلماء يفتليون بشأن وتف  الموجة الثانيرة ، فمرن ي مرن يمرول  إن ارتيا را  جديردا   ،إتابا  جديدة

أن ا مر ال يتعلق بموجا ، برا بزيرادة إلف رون في معدل ااتابا  يعني بالبرورة حدو  موجة ثانية، فيما يشير  خ

 ين.االختأارا  لتشما أكأر  دد من الناس، وهو ما يرافمب العدد المرتيي من المصاب

كان  لماء الييروسا  يتوصعون حدو  موجة ثانية من ااتابا  بييرروس كورونرا منرذ أهر ر، وأرجعروا ذلرف و       

يفراليون صوا رد السرلوك والميرود التري تري ت أيم را للحرد مرن الوبراء، زاد خ رر إلف أنب كلما زاد  دد ا هفاص الذين 

حدو  الموجة الثانية. وفي الحميمة لي تعد صيود ااجالا م أمة بصرامة في كثير من الألدان. وكانت ألمانيرا وإسرأانيا 

ااجرراءا   وافي لتفييرف هرذهوكان من أهري الرد واليونان من أوائا الدول في أوروبا التي خييت مثا هذه ااجراءا .

جلمرت ومصرال  تجاريرة واصتصرادية تردمر ، أل ناس فمدوا وترائي ي، وهنراك هرركا  إنماذ االصتصاد المتعثر، فماليين ال

 وهررذا صررد يمررود إلررف صالصررا اجتما يررة وسياسررية، لررذا خييررت تلررف الرردول بعررض الميررود فرري محاولررة للحررد مررن ا ضرررار

، حيرث تعري  بلردان العرالي برين م رصرة الحاجرة لتحريرف  جلرة اصتصرادات ا وإ رادة وتفييف إحأاا الناس، االصتصادية

فت  حدودها وأ مال ا، وسندان الفروو مرن موجرة ثانيرة لييرروس كورونرا المسرتجد ال يلعررو  لرف وجرب الدصرة مردح 

 صوت ا أو تأثيرها.

، وتفييرف تردابير ااجرالا وإجرراءا  العرزل، حي رز التنييرذ  الميرا   - كليا  أو جزئيا   -ومي دخول صرار رفي الحفر        

، (19 -كوفيرد)واستئناو النشااا  االصتصادية، بالتوازإ مي استمرار تسجيا أ داد مرتيعرة مرن ااترابا  بييرروس 

وإ الن بعض الدول ايرا  جديدة في انتشار العدوح زاد  المفراوو مرن حردو  موجرة جديردة مرن فيرروس كورونرا 

فيري فرنسرا أت ررر  الأيانرا  أن الييرروس برردأ  المفرراوو مرن تبرا ف ااتررابا  والوفيرا ، المسرتجد، وتتجردد مع را

ينتشر  لف ن اا أوسي في باري  والبواحي اليميرة منذ منتصف يوليرو الماضري، وأن معردل االختأرارا  اايجابيرة 

 المسرجلة صأرا فرر  ممارنرة با رصرام%، 1.6% ممابرا متوسرال  رام يألرد 2.4في من مرة براري  الكأررح يألرد اآلن 

(  راد لالنتشرار فري جرزء كأيرر مرن 19-ووفق هذه الميهرا ، فإن من الواض  أن فيروس )كوفيد إجراءا  ااجالا،

فرنسا، خاتة بين الشأال، وفي ال ند ه د   دة واليا  من ا بي رار فري الشررا زيرادة فري حراال  ااترابة الجديردة 

وأ لنت ال ند تسرجيا زيرادة صياسرية  العزل انماذ اصتصاد متعثر باليعا،في ا سابيي الماضية في تا تفييف إجراءا  

 يومية في حاال  ااتابة بييروس كورونا، ليتجاوز إجمالي ااتابا  لدي ا مليوني حالة.
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أما في الصين، فما زالت هونج كونج تواتا مكافحة موجة جديدة من ااتابا  التي أسرير   رن التيشري ا كثرر       

ويعتمد الفأراء أن الموجة الجديدة حدثت نتيجة ا ياءا  واسعة الن راا مرن  خ ورة منذ ت ور الييروس في المدينة،

سررمحت  كثررر مررن ربرري مليررون زائررر بررالتحرك بحريررة فرري المدينررة دون الترردابير الوصائيررة الترري اأمت ررا الحكومررة، حيررث 

 الفبو  للحجر الصحي، أو اختأارا  الكشف  ن فيروس كورونا المستجد.

وترحت منفمة الصحة العالمية أن المنحف ال يزال في ارتيا  مثير للملرق، وال ترزال الواليرا  المتحردة والأرازيرا       

 25حادة في حاال  ااتابا . ويشرار إلرف أن فيرروس كورونرا المسرتجد أترال أكثرر مرن وجنول إفريميا تش د زيادا  

ز  ـأمرا  ردد الحراال  التري تماثلرت للشرياء فناهر ألف وفاة. 850مليون هفص في مفتلف أنحاء العالي، من بين ي نحو 

 مليونا . 16الـ 
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 ال أيرر إحاارة  لرف يمتصرر ال ال رر مجرال فـرـي التيـرـوا إن     

 ال أيرر تصني ال وحدها فالمعرفة فمال، الحديثة والتمنيا  بالمعرفة

 برأن المرول يمكننرا برا الجيرد،( ااكلينيكري) إرالسرري الم نري أو

 أكثرر مرن تلعرد المررار واتفراذ واالسرتدالل المن مري التيكيرر م رارا 

 االسرتدالل مصر ل  ويصرف ء.لناأرا بالنسرأة حسرما   الم رارا 

 المررار وترني التيكير  مليا  ي ااكلينيك االستدالل"أو السريرإ

  لف المعتمدة و الدليا  لف المأنية ااكلينيكية بالممارسة المرتأ ة

 وأ ررا   الما  من بالمريض الفاتة ال أية المعلوما  تجميي

 اليحرررروص ومفرررراار فوائررررد بررررين المياضررررلة وكررررذلف، المررررر 

 فرضرررية لتشررركيا المتاحرررة المع يرررا  تلرررف ودمرررج التشفيصرررية،

 للتدخـرـال  تصرور وضري  لرف تسرا دنا أكثرر أو واحردة تشفيصرية

 المعمردة ااكلينيكيرة السريناريوها  كرا لمعالجرة المناسرأة ال أيـرـة

 وضري إلرف ت ردو مناسرأة صررارا  اتفراذ ثري ومرن ونجاح، بيا لية

 المرريض مشركلة تيراصي مرن والوصايرة المناسرأة المعالجرة خ رال

 .الصحية

 بجميري الصرلة وثيمرة  مليرة "السريرإ االستدالل"  ملية عدتل      

 الجراحرة إلرف العامرة الممارسرة مرن بردءا   ال أيرة التفصصرا 

 الكتال هذا ترجمة أهمية جاء  هنا ومن المركزة، العناية ووحدا 

 اليصرا يتبرمن فصرول، تسرعة مرن يترألف حيرث أيردينا، برين الرذإ

 السرريرإ، االسرتدالل مي روم  رن  امرة نفررة الفرام  حترف ا ول

 ج مناذـنم يـوض مي يةــالتشفيص ارا ــاالختأ وتيسير واستفدام

 تتناول بينما العملية، تلف في الميثرة الأشرية والعواما المعرفية بالتحيزا  يلعرو وما السريرإ، االستدالل م ارة ت أيما 

رني  مليرة فري المسرا دة وا دوا  التوجي ية المأادئ استفدام التاسي حتف السادس من ا خيرة اليصول  وكرذلف ،المررار تل

 التدريأيرة الأرامج وضي حيث من الم ارة هذه تدري  في المستفدم العام اااار الكتال يبي وأخيرا   االستدالل، نتائج تمييي

متَرحة صائمة ذكر مي المرار واتفاذ السريرإ، االستدالل  مليا  في المستفدمة الشاملة  التري والمواصري والممراال  بالكتر مل

 اليائدة تحميق لبمان التعمق من بمزيد الم مة ال أية الم ارة هذه وهحذ االستكشاو مواتلة الدارس خالل ا من يست يي

 .للمرضف فلبلف ر اية وتمديي المرجوة
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 النيسري، العرالج أسرالير أصدم من النيسي الديناميكي العالج عديل       

 هرذا ويعمرا ،"فرويرد سريجموند" الرني   رالي إلرف جرذوره وتعرود

 ف ري مرن ليرتمكن لالو ري؛ إدراكرا   أكثرر الشرفص جعا  لف ا سلول

 حولرب، مرن لآلخررين أو نيسرب للشرفص ميذيا   يكون صد الذإ سلوكب

 والعرالج النيسري، التوتر من يفيف الالو ي محتوح إت ار إن حيث

 ويلعرد   ا ايال، تغار لعالج الرئيسية الوسيلة هو النيسي الديناميكي

 م ري دور مرن لرب ممرا ،المعالجرة جروهر التفيلري أو التفاهرإ اللعر

 التفريال   رر  فري يسر ي إذ النيسري الرديناميكي العرالج داخرا

 والردوافي رجأاترب  رن التعأير لل يا ويتي  ا ايال، لدح والمفاوو

 .كامال   تعأيرا   الممأولة وجير لديب المحتملة

 الشرعور إلف ييدإ مما إمكاناتب؛ تنمية  لف ال يا اللعر يسا د      

 لل يرا اابردا ي التيكيرر تحسين في أيبا   ويسا د والكياءة، بالميمة

 ا ايال لدح العدائية المشا ر  لف للتغلر  اريما   اللعر يوفر وكذلف

 برالتفلص ا ايرال يمروم اللعرر وخرالل باالرتيراح، يشعرون ويجعل ي

 المشرا ر هرذه تجزئة خالل من ب ا المرجول جير الحياة تجارل من

 .العاايية الحاال  وتيريد تغيرة، أجزاء إلف

 الحتياجرا  واالسرتجابة للتلأيرة اريمرة هري باللعرر والمعالجرة       

ا وهري لنايرال العمليرة الصرحة  نمرو مري للتعامرا ومناسرر فعَّرال تَرَدخل

 ،ا  ـ ام (11-3) من رـ م في ا ايال مي تستفدم و ادة ال يا،  ما

 حيرث اللعرر، خرالل مرن والمعرفرة الفأررا  بإيصرال ا ايرال يمروم الغالر وفي ومشا رهي، تجارب ي  ن للتعأير ارصا   وتوفر

 حيرة لغرة لل يرا اللعرر يروفر :"بياجيرب لجران" ووفمرا   ،اآلخررين ويتمألروا أنيسر ي ويتمألروا ليعرفروا م مرة أداة اللعرر أتأ 

 .ال يا مشا ر  ن للتعأير  ن ا جنف ال وديناميكية

 نشرتب الذإ »ارالصغ ا ايال لمعالجة النيسي الديناميكي العالج .... باللعر المعالجة «أيدينا بين الذإ الكتال هذا شتماي     

ري حيرث فصرال ،  شرر ثالثرة  لرف م2018  رام النيسري لل رر ا مريكيرة الجمعيرة  معلومرا  ا ول المسري فري صسرمين، إلرف صلس ِّ

 فري اللعرر دور تناولرت فصرول سرأعة خرالل مرن النيسري الرديناميكي العرالج أهركال أحرد با تأراره اللعرر مياهيي حول أساسية

 بعرض  رالج فري باللعرر المعالجرة ودور النيسري، التحليرا فري ا ساسرية والميراهيي النمراء، فري ووتائيرب النيسرية، الحيراة

  .المعالج وال أير ال يا بين والعالصة المصيرة، المماال  بعض سرد اريق  ن ال يولة اض رابا 

 مجمو رة تعاملرت كيرف توضري  تري المصريرة الممراال  بعض  ن  أارة وهي فصول ستة تبمن الذإ الثاني المسي وفي     

 لعيرادا  اا رداد كيييرة السرتة فصرولب تبرمنت حيرث ترعأة، وتحرديا  حراال  مري مفتلية لتفصصا  ينتمون المعالجين من

ز ومراكز  كيييرة الن ايرة وفري اللعرر، حكايرا  وسررد وا م را  اآلبراء مري والعمرا باللعرر، معالجترب واريمة ال يا  لف تلرك ِّ

 .بأمان المعالجة إن اء
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 التري ال رر تعريرر مجلرة مرن والفمسرون التاسري العردد هرو هرذا      

 تردر وصرد الصرحية، العلـرـوم وترجمرة لترأليف العربري المركرز يصدرها

 الميرو  من وكان م،2020 فأراير هــ ر في والفمسون الثامن العدد

 التـرـي للفرروو ولكرن. م2020 يونيرو هر ر فري العردد هرذا يصرـدر أن

 ووصرـف الصرحي الحجرر مثرـا مرـن 19-دكوفير مرر  جائحرة فرضرت ا

 ااتدار هذا نيخر أن اض ررنا الم ابي ومن ا المرافق جميي في العما

 .الوصت هذا إلف

 سأأب وما ،19 - كورونا فيروس  لينـا فرض ــا التــي ولنهميــة      

 موضرو ا  معفري تـرـكون أن رأينـرـا" 19-كوفيـرـد" سرـمي مر  من

 التري الجائحرة ب رذه بأكملب العالي انشـــغا فمــــد . نب حد تت العدد هذا

  ن را نرتج العالـرـي حرول إترابة 10.557.000 حروالي نتيجت ا من كان

 مثا من  لميا   متمدمة بلدان في وتلت وفاة، حالة 512.000 حـــوالي

 تراري  حتــرـف) وفــرـاة حالــرـة 129.980 حوالـي إلف المتحدة الواليا 

 أيبرا   انشرغا ااترابا  ب ــرـذه العرالي انشرغال ومري (،العردد هرذا تج يز

 ،19-كوفيـرـد لمرر  لمــرـاح أو  ــرـالج ايجراد والأراحثون العلمراء

 لمراح أو نراج   رالج إلرف يتوترلوا لري اللحفرة هرذه وحترف ولنسرف

  .مبمون

 اتليِّرق والعردوح االنتشرار  لف العالية الييروس صدرة وبسأر ولذلف     

 والحـرـرص المأكرر، الترترد هــرـو المرر  هـذا مـــن حمايـــة خير أن

 و دمي،ـاالجتما  دـوالتأا  يـالصح وللحجـر .يـالمجتم رادـأف نـبي المر  ينتمــا ال حتــف والميازا  الكماما  ولأ  النفافة،   لف

 مري سروءا   ا مرور ترزداد فمرد سرلأية،  ثرارا   االجتما ية للعزلة فإن معلوم هو وكما المر ، انتمال  دم فــي كأيــر دور االختالا

 زيــارا  أو المسجد، إلف الذهال مثا من اليرد ب ا يموم كان كثيــرة أهياء من الحرمان إن ة.العزل مشا ر أساسا   يعانون الذين

 وفي ولكن العصأي، الج از  لـف تأثيــر لــب بالتأكيد ذلف؛ بعد سيحد  ما معرفة  ــدم وا سوأ المفتلية، التسلية وأماكن ا ها

  ـرـدم فري كأيـرـر دور لرب سريكون اا رالم وسرائا اريـرـق  ــرـن يرأتي الرذإ الوبراء ب أيعرة المتزايرد لرو يا فرإن الوصرت نير 

 .من ا االستيادة مكني إيجابية فترا  الحفر أو االجتما ي العزل فترا  لجعا الناس ودفي االختــالا،

 متفصصرة موضو ـرـا  اريرق  رن المرر  هرذا  لرف البروء ليلمي" ال ر تعرير" مجلـــة مـــن العـــدد هـــذا ويأتـــي      

 .المتفصص ولغير للمتفصص مييدة معلوما  من تحويب لما الكريي المارئ من ا ليستييد
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 سيـــد ثـابــــت ـمـــاد  .أ /بملي 

 لصحيةم العلواترجمة ولعربي لتأليف المركز ا -إ مدصق لَغو

 

 

 
 

 
  

  

   لخطأا ابلصوا لسببا

  

   تردد  لف المكتأة. -9 تردد إلف المكتأة. - إلف(.)  ن اليعا  تردد  يتعدح بحرو الجر -

  

   ال ي.هكو  من  2- هكو  ال ي. - هكف  يتعدح بنيسب.وذلف  ن اليعا   -

  

  يعا  ضحف  يتعدح بحرو الجرر منوذلف  ن ال -

 أو  ل .
   ضحكت  ليب. 3- ضحكت منب أو بب. -

  

 ن العررديي فرري لغررة العرررل مررن أ رردم )افتمررر(، وهررو  -

 الذإ ال مال لب.
هررررررذا الكتررررررال معرررررردوم  -

 اليائدة.
هررررررذا الكتررررررال  ررررررديي  4-

 اليائدة.

  

  

   كلمة  زخي . 5- صوة، د ي،  ون. - الرائحة الكري ة.  معناه  الزخي  ن  -

  

كمرا فري صولرب   ن ا ممنو ة مرن الصررو والتنروين، -

يا أي ا الذين  منوا ال تسألوا  رن أهرياَء إن تلأَرَد تعالف )

 لكي تسيكلْي(.

   . أهياء  كلمة   6- أهياَء. -

  

ذن( وهررررو  بررررو أل ) ذان( جمرررري )وذلررررف  ن كلمررررة  -

أذان( ف رررو أمرررا كلمرررة ) فررري جسررري اانسررران،السرررمي 

 اا الن  ن وصت الصالة.

    ذان اليجر. 7- أذان اليجر. -

  

 

ة كثیري وه ،نللسااحیاناً على أجة ارلدواعة لشائاللغویة ا ءألخطااعلى بعض  ءلضوالصفحة نلقي ا هذهفي       

للغویة  ا ءألخطاا هذهنا بعضاً  من ه  نعرو  ،كلمالا هذه  سما الفوألذین ا سلناابین  نلمضموامفھومة و

 جة ما یلي:ارلدء األخطاامن ، ولعربیةاللغة ابھا في اصوو
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   لخطأا ابلصوا لسببا

  

بيررراءي جيرررر تلليرررظ برررالتفييف، أإ ( َحافَرررة)  ن وذلرررف -

وال يجروز جمع را  لرف  حافرا (،جمي  لرف )مشددة، وتل 

(.)  حواو 

   تسمف حواو المربي. 8- تسمف حافا  المربي. -

  

 /العما ا جر بحسر - وذلف  ننا نستعما )حسر( في جير محل ا المناسر.  -

 حسر العما.  لف

   ا جر حسر العما.  -9

  

   جريدة المساء.  -01 تحيية المساء.  - معناها  السعية المجردة.  الجريدة  ن   -

  

 -: نلتذكیر بأد انو

  ،E-Book"نیة ولكترإنسخ وقیة ورنسخ  للطبیة متاحة من خالالكتب المركز من ا  جمیع مطبوعا -

 . "CD's"مدمجة اص قرأعلى و

 .ني وإللكتره المركز عبر بریداسلة الك عن طریق مر، وذلمركز  اجمیع مطبوعااء یمكن شر -

 .لكامل الطب بنصھا اعلى مجلة تعریب   الطَّالایمكن  -

 . www.Acmls.org نيوإللكترالموقع ل المركز من خالارا  اصد  إعلى كافة بیانال لحصوایمكن  -

 . لطبيا لتعلیما تعریب عمد في مهتسا  تعلیقا أو  مالحظا یةوأ ، مقترحاتكمو تكمراستفساا  عر یمكن -

 .علیھا د لرواكة رلمشاه اذهبنشر  منقو -

 Acmls@Acmls.org للمركز نيوإللكترالبرید امقترحاتكم على وتكم راستفساانستقبل  ا  خیروأ  -

 .لكویت الة دو – 13053ة لصفاا 5225 : ل.ص
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