
1 http://www.acmls.org                                       /acmlskuwait  
 

                      

 
   

                 
 

          
 
 
 

 الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز عقد م2020 فبرایر 16 و 15 یومي في
 واألخ�رى  الص�حة  ب�وزارة  للمختص�ین  األول�ى  كان�ت  البح�رین،  مملك�ة  ف�ي  علمیت�ین  ن�دوتین 

 المن�اھج،  في واختصاصیین موجھین من علیموالت التربیة بوزارة العربیة اللغة في للمختصین
 المرك�ز  أھ�داف  عل�ى  التع�ّرف  بھ�دف  المرك�ز  أمن�اء  مجلس لتوصیة تحقیقًا الندوات ھذه وتأتي

 العلوم ترجمة أھمیة وكذلك العربیة، باللغة الصحیة العلوم كتب تألیف أھمیة وبیان ومنجزاتھ،
 وحت�ى  الط�ب  مج�ال  ف�ي  التق�دم  لمواكب�ة  وذل�ك  العربی�ة،  اللغ�ة  إل�ى  األجنبی�ة  اللغ�ات  م�ن  الطبیة

 .العربیة بلغتھ العلوم تلك متابعة العربي الطبیب یستطیع

 اإلنس�ان  بھ�ا  یعب�ر  الت�ي  األداة ھ�ي  العربی�ة  اللغ�ة  أن إل�ى  ـ�ـ  أیض�اً  ـ�ـ  األھمی�ة  ھذه وتعود
 والتواص�ل،  التـعبی�ـر،  :منھ�ـا  الوظ�ـائف  م�ـن  عـدی�ـد  فّللـغ�ـة  وأحاسیس�ھ،  مش�اعره  عن العربي

 .حیاتھ في المھمة األدوات ھذه اإلنسان سیفقد إجادتھا دون ومن لتخیل،وا

 م�ن  ع�دد  فیھ�ا  ش�ارك  قط�ر  بدول�ة  س�ابق  وق�ت  ف�ي  مش�ابھة  ن�دوة  عق�د  ق�د  المرك�ز  وكان
 إیجابی�ة  مناقشات الندوة تلك في ودارت العربیة، اللغة في والمختصین األطباء من المختصین

 مؤلف�ة  كت�ب  م�ن  المرك�ز  إص�دارات  م�ن  نم�اذج  عل�ى  المش�اركون  واّطل�ع  وأھداف�ھ  المركز حول
 .أخرى عربیة دول في تالیة ندوات یعقد أن للمركز دافع الندوة تلك لنجاح وكان ومترجمة،

 حی�ث  العربی�ة،  باللغ�ة  تھتم التي السنویة الندوات یعقد فھو ھذا، عند المركز یتوقف وال
 "الع�ام  التعل�یم  ف�ي  العربی�ة  لغ�ة ال اس�تخدام  أھمی�ة ":عن�وان  تح�ت  ن�دوة  الماض�ي  الع�ام  في عقد

 لعقد المركز اآلن ویخطط المھتمین، من جمع بحضور العربیة اللغة خبراء من عدد فیھا شارك
 .العربیة اللغة إلى العلوم كتب ترجمة وأھمیة الترجمة عن أخرى ندوة

 ن�ـزل أ ب�أن  وتعـالى سبحـانھ اهللا كرمھـا التي العربیة للغة إعالًء ذلك في المركز ویستمر
 .بھا "القرآن" الكـریم كتـابھ
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 المسنین صحة 

 مقال عن ملخص

 حسن بوكلي ناصر. د

                             السعودیة العربیة المملكة - والمجتمع األسرة طب استشاري
 الطب تعریب مجلة في صدرت

 
 تب���دأ ماوعن���د الحی���ة، الكائن���ات جمی���ع لھ���ا تخض���ع طبیعی���ة بیولوجی���ة عملی���ة الش���یخوخة ُتع���د

 الرعای����ة وبت����وفر مظاھرھ����ا، ت����أخیر یمك����ن ولك����ن إیقافھ����ا أو منعھ����ا، یمك����ن ال مبك����رة، س����ن ف����ي
 عملی���ة  فالش���یخوخة العم���ر، م���ن  المرحل���ة ھ���ذه یرافق���ان  ینالل���ّذ والعج���ز الض���عف  تخفی���ف یمك���ن

 والوراث����ة، البیئ���ة  بعوام���ل  وتت���أثر  الحی���اة  م���دى  مس����تمرة عملی���ة  وھ���ي  مرض���ًا،  ولیس���ت  طبیعی���ة 
 ع���افیتھم وتعزی���ز المس���نین ورعای���ة الس���ن كب���ار بص���حة یھ���تم ال���ذي الط���ب م���ن التخص���ص ویس���مى

 اإلعاق����ات وتأھی����ل العم����ر م����ن الحرج����ة المرحل����ة ھ����ذه ف����ي الش����ائعة األم����راض م����ن ووق����ایتھم
 .الشیخوخة بطب علیھا المترتبة
 
 :المسنین تصیب التي والمزمنة الشائعة الصحیة المشكالت أھم

 

 : واألوعیة القلب أمراض
 

 الدموی�ة  األوعی�ة  تفق�د  إذ الدموی�ة،  األوعی�ة  وفي القلب، عضلة في تغیرات السن تقدم عم تحدث
 تنفص�ل  وق�د  ال�دم،  س�ریان  تعی�ق  الت�ي  الجلط�ات  وتتش�كل  الكولیستیرول جدرانھا على ویترسب مرونتھا

 یش�كل  وھ�ذا  ال�دموي،  اإلم�داد  قط�ع  نتیج�ة  العض�و  م�وت  یس�بب  مم�ا  الش�رایین،  أح�د  لتس�د  الجلطات ھذه
 :أھمھا القلبیة، واألعراض العالمات بعض األمراض ھذه عن وتنتج اإلنسان، حیاة على خطرًا

 
 ."الصدریة الذبحة" وُیدعى ،المجھود أثناء خاصة الصدر، ألمو النفس، ضیق −
 ).القلب بطءو تسّرع،( القلب معدل ضربات اضطراب −
 .البطن أسفل أو ،الساقین متوّر  −
 .الدم ضغط ارتفاع −

 
 :التالي باتباع ُینصح عمومًا واألوعیة القلب وأمراض الدم ضغط فاعارت من للوقایة

 
 .الخفیفة والریاضة المشي والسیما. الجسدیة النشاطات على المحافظة )1
 م�ع  تترافق ما غالبًا البدانة ألن المالئم، الغذائي النظام بتطبیق الزائد الوزن إنقاص على العمل )2

 .الدم ضغط ارتفاع
 .المقلیة واألغذیة والدھون السكریات استھالك من واإلقالل األغذیة، في الملح كمیة تخفیف )3
 .التدخین تجنب )4
 أو للمعالج��ة، المق��اوم الص��داع أو الق��دمین، ف��ي ت��وّرم ظھ��ور:  مث��ل الخط��ر عالم��ات تح��ري )5

 .الرؤیة تشوش أو الدوخة
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 :الدماغیة الوعائیة اإلصابات
  

 داء بوج�ود  والس�یما  الش�رایین  تص�لب  بببس�  العم�ر  ف�ي  التق�دم  م�ع  اإلص�ابات  ھ�ذه  ح�دوث  یزداد
 الت�دخین،  أو الكولیس�تیرول،  ارتف�اع  أو الثالثی�ة،  ال�دم  دھ�ون  ارتف�اع  أو الدم، ضغط ارتفاع أو السكري،

 النس�یج  ف�ي  لن�زف  أو بخث�رة  األوعی�ة  أح�د  النسداد نتیجة بالجلطة، لإلصابة الدماغي النسیج یتعرض إذ
 المف�اجئ،  )نص�في  ش�لل ( الف�الج  یس�مى  بم�ا  اإلص�ابة  الدماغی�ة  الوعائیة الحوادث ھذه وتسبب الدماغي،

 خط��رة، إص��ابة وھ��ي أحیان��ًا، النط��ق فق��د إل��ى وی��ؤدي بال��دماغ المص��ابة للجھ��ة المعاكس��ة الجھ��ة وش��لل
 الت�دخین،  وتجنب المذكورة المؤھبة األمراض بمعالجة الوقایة وتكون ، الوفاة معدل ارتفاع إلى وتؤدي
 والنط��ق الحرك��ة إع��ادة ف��ي تفی��د م��ا كثی��رًا المنزلی��ة، الفیزیائی��ة والمعالج��ة والتأھی��ل الم��ریض، وراح��ة
 .تدریجیة بصورة
 

 
 :التالي باتباع ُینصح عمومًا صابات الوعائیة الدماغیةاإل من للوقایة

 
 ال��دم، ض��غط وارتف��اع الس��كري، داء( ال��دماغي الح��ادث تك��رار لمن��ع الخط��ورة عوام��ل معالج��ة )1

 ).تدخینوال رول،یالكولیست وارتفاع
 .الجلطات تشكل من التقلیل على یساعد مما یومیًا األسبرین إعطاء )2

 

 :السكري داء
 

 ط�رق  وتتمث�ل  الس�بعین،  س�ن  بع�د  والس�یما  الس�ن،  تق�دم  م�ع  الس�كري  داء انتش�ار  مع�دالت  تتزاید
 :یلي فیما منھ الوقایة

 
 ).األمالحو والدھون، ،اءالحمر مةواللح السكریات من اإلقالل( صحي تغذیة نظام اتباع )1
 .والبدانة التدخین تجنب )2
 والكولیس��تیرول الثالثی��ة ال��دھون مع��ایرة وك��ذلك دوری��ة، بص��ورة ال��دم س��كر مس��توى مراقب��ة )3

 .السكري بداء لإلصابة عائلیة سوابق لدیھم ممن األربعین سن بعد األشخاص لدى
 

 : األورام
 

 وس�رطان  ،)الرج�ال  دىل� ( والبروس�تاتة  القول�ون  س�رطان  وخاص�ة  المس�نین،  لدى األورام تنتشر
 م�ن  األن�واع  لھذه والمعالجة المبكر الكشف  في الوقایة طرق إحدى تتمثل). النساء لدى( والرحم الثدي

 وتنظی��ر الب��راز، ف��ي الخف��ي ال��دم ع��ن للكش��ف دوری��ة لفح��وص المس��نون یخض��ع أن فیج��ب الس��رطان،
 لفح�وص  الخضوع علیھن فیجب للنساء بالنسبة القولون، سرطان عن للكشف السفلي الھضمي الجھاز
 لطاخ��ة[  فح�ص  وإج�راء  ،عن�ق ال��رحم  س�رطان  ع��ن للكش�ف   الش�عاعي  الث��دي تص�ویر  بواس�طة  دوری�ة 

 .  الثدي سرطان عن للكشف الرحم عنق ])  Pap Smear ( بابانیكوال
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 باإلص���ابة ت���وحي الت���ي األع���راض ب���بعض یراع���اه وم���ن المس���ن توعی���ة یج���ب وك���ذلك
 : مثل من بالسرطان،

 
 .المفسر غیر الوزن نقص )1
  .الشھیة تبدل أو الشِھیة فقد )2
  .المفسر غیر واإلجھاد التعب )3
 .النزف أو الخفیف الدم فقر )4
 .الشخصیة تبدالت )5
 .التبرز أو التبول عادات تبدالت )6

 :التنفسي الجھاز أمراض
 

 :یلي ما بأھمیة المسنین تثقیف ویجب المسنین، حیاة على خطرًا والرئة القصبات التھاب یشكل

 .التدخین عن ناعاالمت )1
 الطبی�ب  استش�ارة  وض�رورة  المزدحم�ة،  األم�اكن  ع�ن  باالبتع�اد  التنفس�یة  الع�داوى  من الوقایة )2

 .المستمر السعال أو ألم، أو التنفس، في صعوبة بأیة الشعور عند

 :العیون أمراض
                  ) النظ����ر ط����ول ( البص����ر م����د  المس����نین أغل����ب ویع����اني فق����ده، أو البص����ر ض����عف وخاص����ة

) Hyperopia ( المس�نین  معظ�م  یعاني وكذلك المعاوضة، الطبیة النظارة باستخدام تصحیحھ ویمكن 
 .العین داخل بدیلة عدسة وزرع المعتمة العین عدسة بإزالة لجعَاُی الذي) الكاتاراكت( الساد مرض

 :فقده أو السمع ضعف

 لتجن��ب وذل��ك للس��مع، المقوی��ة األجھ��زة باس��تعمال الس��مع ض��عف أن��واع بع��ض تص��حیح ویمك��ن
  استش��ارة وك��ذلك أعل��ى، وبص��وت ب��بطء التح��دث األش��خاص م��ن والطل��ب ،حول��ھ َعَم��ْن المس��ن انع��زال
 .المعالجة وطلب السبب لتحدید الطبیب

 : الحركة إعاقات

 العظ�ام  آالم من معاناةو العظام وضعف ،العضلي الضعف بسبب العمر تقدم مع المسن حركة تقل
 ف�ي  البق�اء  یفض�لون  یجعلھ�م  مم�ا  النس�اء؛  والس�یما  والعزل�ة  الكالسیوم صونق ،العظام لھشاشة كنتیجة
 العظم��ي الفص��ال نتیج��ة األط��راف وف��ي ظھری��ة آالم��ًا غالب��ًا المس��نون ویع��اني. الوق��ت معظ��م المن��زل

 تط��رأ الت��ي البیولوجی��ة التغی��رات اإلص��ابات ھ��ذه وس��بب ،)Osteoarthritis( (التھ��اب المفاص��ل )
 س�نة  60 م�ن  أكث�ر  بعم�ر  األش�خاص  م�ن %  80 أن درَقوُی. المفصلیة ظامالع وسطوح الغضاریف على

 .بالمفاصل آالمًا یشكون ال كثیرین أن إال مفصلیة تغیرات لدیھم

 

 :للمحافظة على العظام والمفاصل  للمسنین التالیة النصائح توجیھ یجب

 .الخمول وتجنب المالئم، البدني النشاط وممارسة الوقت طول السریر في البقاء تجنب )1
 .ومشتقاتھ الحلیب في یوجد الذي الكالسیوم بعنصر غني متوازن غذائي نظام اتباع )2
 .الطبیعي الوزن على المحافظة )3
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 الحرك��ة م��دى توس��ع الت��ي المفاص��ل بحرك��ة الخاص��ة والتم��ارین والمش��ي الریاض��ة ممارس��ة )4
  .طبیب بإشراف

 واالس�تراحات  الوق�وف  ع�ن  ِعوض�اً  ك�الجلوس  ب�األلم،  الش�عور  م�ن  تقّل�ل  الت�ي  األوضاع اتخاذ )5
 .االضطجاع أو جلوس فترة كل بعد والحركات التمارین بعض وإجراء العمل، أثناء

 فض��لوُی ملتفت��ین، الس��اقان تك��ون عن��دما وك��ذلك وال��ركبتین، الس��اقین عل��ى الجل��وس تجن��ب )6
 المفاص�ل  ع�ن  العن�اء  ویخف�ف  ،القیام عملیة لسھُِِِِِّی مما كرسي؛ أو مرتفع مكان على الجلوس

 .الجسم لوزن لحاملةا
 م��ن األش�یاء  لتن�اول  القرفص��اء وض�عیة  أخ�ذ  ب��ل األرض، م�ن  األش�یاء  لتن��اول االنحن�اء  تجن�ب  )7

 باألدوی��ة واالكتف��اء للروم��اتزم، المض��ادة األدوی��ة م��ن اإلكث��ار وتجن��ب النھ��وض، ث��م األرض
 الفیزیائی��ة التم��ارین إج��راء م��ع المع��الج، الطبی��ب قب��ل م��ن مح��ددة جرع��ات ض��من المس��كنة

 .( المعینات الحركیة )المشي إطارات أو بأنواعھا العكاكیز ستخداموا
 وتجن��ب خش��بي، س��ریر عل��ى الن��وم:  مث��ل المص��ابة المفاص��ل تحم��ي الت��ي األوض��اع اتخ��اذ )8

 منخفض��ة أو مس��تقیمة غی��ر مس��اند لھ��ا الت��ي: أي الص��حیة، غی��ر الكراس��ي عل��ى الجل��وس
 .االرتفاع

 

 :وأشھرھا والنفسیة، العصبیة االضطرابات

 .باركنسون داء −
 .الخرف −
 النفس�یة  االضطرابات أكثر ھو المرض ھذا بأن عائلتھ وأفراد المسن تثقیف ویجب االكتئاب، −

   والوحدة. االنعزال بسبب یكون ما وغالبًا المسنین، لدى انتشارًا

 لتجنب مثل ھذه االضطرابات : یلي ما مراعاة یجب كما

 إفس�اح  وع�دم  المس�نین  ب�األفراد  اتص�ال  عل�ى  وارالج�  في واألصدقاء األسرة أفراد أن من التأكد )1
 النفس�یة  األم�راض  م�ن  معان�اة  أق�ل  العائلة ضمن یعیشون الذین المسنین ألن النعزالھم، المجال
 .بالمسنین الخاصة الدور في یعیشون الذین باألشخاص مقارنة االكتئاب، رأسھا وعلى

 حض�انات  ف�ي  العمل: مثل جتماعیةاال النشاطات في المسنین إلشراك والعائالت المجتمع توجیھ )2
 وتجن�ب  ونش�اطھم  معنوی�اتھم  رف�ع  ف�ي  م�نھم  ویس�تفیدون  مفی�دین  یكون�ون  إذ وغیرھا، األطفال
 .العزلة

 إذا للمعالج��ة والمص��حات المختص��ة المراك��ز إل��ى الخ��رف م��ن الش��دیدة الح��االت ح��الُت أن یج��ب )3
 تص�رفاتھ  ع�ن  المریض لوم كنیم وال بذلك، األھل إخبار ویجب للشفاء، قابلة غیر الحالة كانت

 مثلم��ا ورعایت��ھ وض��عھ مراع��اة یج��ب ولك��ن ض��ربھ، أو وجھ��ھ ف��ي الص��یاح وتجن��ب الخاطئ��ة،
 .األطفال یراعى

 إع�ادة  ویج�ب  واإلرش�ادات،  النص�ائح  اتب�اع  نس�وا  إذا المس�نین  ض�د  الت�ذمر  من درجة أیة تجنب )4
 .ودودة لطیفة معاملة ومعاملتھم مرات، عدة لھم التعلیمات
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 :لفم لدى المسنین صحة ا
 

 أن والش�ك  الس�نیة،  البدالت ستعمالا إلى المسن یضطر مما األسنان، في تغیرات للمسنین تحدث
 : باآلتي ُینصح لذا بالفم، والعدوى اللثویة لإلصابات المسن ُیعِّرض للطعام الجید غیر المضغ

 
 .واللثة لألسنان الصحیة الحالة تحري )1
 .ةتعویضی سنیة بدالت وجود تحري )2
 .المالئمة النصائح وإعطاؤھم للمسنین الغذائیة العادات على التعّرف )3
 .األسنان وبدالت وأسنانھم فمھم لتنظیف جید أسلوب اتباع وتعلیمھم المسنین حث )4

 
 :المسنین تغذیة

 
 وب�طء  الحرك�ي،  النش�اط  نق�ص  بسبب السن تقدم مع التغذویة أو الغذائیة المسنین حاجةتتناقض 

 .الغذائي (األیض) التمثیل
 :المسنین تغذیة في أساسیة نصائح

 
  .)الیوم/  وجبات 5-3( على الوجبات وتقسیم ثابتة، مواعید في الطعام وجبات تناول ُیفضل )1
 والس��كریات ال��دھون عل��ى تحت��وي متوازن��ة تغذی��ة عل��ى للحص��ول متنوع��ة األطعم��ة تك��ون أن )2

 .والفاكھة الخضراوات: أي واأللیاف والفیتامینات والمعادن والبروتینات
 األج��واء ف��ي والس��یما الس��وائل م��ن كافی��ة كمی��ة بھ��ا الت��ي األطعم��ة عل��ى الوجب��ات تحت��وي أن )3

 السادس�ة  الس�اعة  بع�د  والقھ�وة  الشاي شرب ومن  منھا الحد بینما النھار، خالل وذلك الحارة
 .لیًال للتبول بالحاجة المسن قلق لتجنب مساًء

 عن��د المل��ح تجن��ب ویج��ب ص��حیة، باض��طرابات ابةاإلص�� عن��د المالئم��ة الغذائی��ة األنظم��ة اتب��اع )4
 اإلص�ابة  عن�د  والحل�وى  الس�كاكر  تجن�ب  ویج�ب  الس�اقین،  توّرم أو الدم ضغط في ارتفاع وجود
 ال����دھون مس����توى ارتف����اع أو بالبدان����ة، اإلص����ابة عن����د ال����دھن وتجن����ب الس����كري، ب����داء

 .الدم في والكولیستیرول
 

 الرعایة االجتماعیة للمسنین :
 

 الحاج�ة : وھ�ي . لھ�م  والض�روریة  األساس�یة  االحتیاجات تلبیة للمسنین المتكاملة ةالرعای تتضمن
 والحاج�ة  المس�نین،  برعای�ة  یقوم من إلى والحاجة والرعایة، األمن شروط فیھ تتوفر الذي المسكن إلى
 الش��یخوخة أج��ل م��ن وأخی��رًا. االجتم��اعي التواص��ل إل��ى والحاج��ة الم��ال، إل��ى والحاج��ة الص��حة، إل��ى

 إل�ى  الس�نین  ول�یس  الس�نین  إل�ى  الحی�اة  نض�یف  أن یجب": الحكمة ھذه اتباع من بد ال السعیدة
 ."الحیاة
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 العدوى مكافحة أسس 

 مقال عن ملخص

 مبارك إبراھیم دالیا:  الصیدالنیة

 الطب تعریب مجلةصدرت في 
 

 إض��افة الوف��اة، ح��االت م��ن ركثی�� عنھ��ا وین��تج األم��راض م��ن كثی��ر انتش��ار ف��ي الع��دوى تتس��بب
 أكب�ر  المش�كلة  وتك�ون  المعدی�ة،  األم�راض  ھ�ذه  النتش�ار  التصدي محاولتھا في الدول اقتصاد الستنزاف

 وانتش�ار  لألم�راض  مص�دراً  ذاتھا ھي للمریض والملجأ المالذ تمثل التي الصحیة المنشآت تكون عندما
 ق�د  الت�ي  والفیروس�ات  البكتیری�ا  أن�واع  بمختل�ف  المصابین المرضى وتواجد األقسام لتعدد نظرًا األوبئة،

 بھ�ذه  تنتق�ل  التي األمراض تلك وُتعرف الصحیة، بالمنشأة العاملین أو اآلخرین المرضى لتصیب تنتشر
 مع�دالت  تزای�د : منھ�ا  كثی�رة  عوام�ل  الع�داوى  ھ�ذه  انتش�ار  على ساعدوت ،"المكتسبة بالعدوى" الطریقة

 وع�دم  االختراقی�ة،  واإلج�راءات  الجراحی�ة  عملی�ات إل�ى ال  للج�وء ا وزی�ادة  بالمستش�فیات،  المرضى إقامة
 س�الالت  ظھ�ور  إلى أدى الذي األمر الحیویة، المضادات استخدام وسوء اآلمن، الحقن بأسالیب االلتزام
 المستش��فیات؛ داخ��ل بالع��دوى لإلص��ابة ُعرض��ة أش��خاص وج��ود إل��ى إض��افة المض��ادات، لھ��ذه مقاوم��ة

 الس�ن،  وكب�ار  الوالدة، حدیثي كاألطفال للعدوى، مقاومتھم قلة ثم ومن ة،الطبیعی مناعتھم لضعف نظرًا
 .مزمنة بأمراض المصابون والمرضى

 
 وااللتھ��اب ،المناع�ة  نق��ص م�رض  ،المكتس��بة الع�دوى  طری��ق ع�ن  انتش��ارًا األم�راض  أكث��ر وم�ن 

 الجس�م  لوس�وائ  ال�دم  م�ع  المباش�ر  التعام�ل  بس�بب  بھم�ا  العدوى تنتقل حیث ،)C،B( الفیروسي الكبدي
   .ملوثة سرنجات أو إبر استخدام أو الدم، مشتقات أو بالعدوى مصاب دم نقل حاالت أو بالدم، الملوثة
 

 :المخاطر تقییم استراتیجیة
 

 فری��ق إلیھ��ا یلج��أ الت��ي الع��دوى انتش��ار مكافح��ة أس��س ف��ي أساس��یة ركی��زة الخط��وة ھ��ذه تمث��ل
 نوعی��ة دراس��ة التقی��یم ھ��ذا ویش��مل ض��ى،بالمر العنای��ة أثن��اء الص��حیة بالمنش��آت الع��دوى مكافح��ة

 اإلج�راءات  لھ�ذه  المص�احبة  والمخ�اطر  الس�ریریة  واإلج�راءات  الطبی�ة  الخدم�ة  ومقدمي المرضى،
 الطب�ي  الط�اقم  یتعام�ل  حی�ث  الوری�دي،  التنق�یط  أو الحق�ن  طری�ق  ع�ن  العالج حالة في كما التدخلیة

 معقم�ة،  غیر أدوات استخدام حال في للمریض العدوى انتقال احتمالیة یضع مما المریض؛ دم مع
 حال�ة  ف�ي  أم�ا  معقم�ة،  وإب�ر  س�رنجات  واس�تخدام  الیدین، وغسل الطبیة القفازات ارتداء یجب ولذا

 الحمام�ات،  تنظی�ف  أثن�اء  والب�راز  الب�ول  ع�ن  الناتج�ة  للمكروب�ات  التع�ّرض  ف�ي  تكمن والتي أخرى
 ھ�ذه  لخط�ورة  تعرض�ھم  درج�ة  قلیللت النظافة لعمال المناسبة الشخصیة الواقیات ارتداء فیستدعي

 الت��ي المعدی��ة األم��راض ع��ن الالزم��ة المعلوم��ات وت��وفیر المكتس��بة، الع��داوى وتل��ك المكروب��ات
 .األمراض بھا تنتشر
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 : للعدوى ُعّرضة األكثر الفئات
 

 باحتیاط�ات  األخ�ذ  ع�دم  ح�ال  وخاص�ة  للع�دوى  ضةرُِّع ھم صحیة منشأة ةأی في العاملین كل إن
 م��ع  مباش��ر اتص��ال عل��ى یكون��ون وھ��ؤالء بأكمل��ھ، الطب��ي الط��اقم:  ویش��مل ى،الع��دو مكافح��ة

 الغ���رف، ونظاف���ة واآلالت، الجراحی���ة األدوات تنظی���ف عل���ى الق���ائمون ھ���ؤالء وك���ذلك المرض���ى،
  ل�ذا  المرض�ى،  م�ع  مباش�ر  احتك�اك  أو اتص�ال  عل�ى  لیس�وا  األف�راد  وھ�ؤالء  الفضالت من والتخلص

 المباش�ر  للتعام�ل  یتع�رض  ال�ذي  الطب�ي  الط�اقم  على العدوى ةمكافح سیاسات قصر الخطأ من فإنھ
 تعط�ي  ق�د  بھ�ا  بالع�دوى  اإلصابة فترة بدایة في األمراض بعض أن مراعاة یجب كما المرضى، مع

 ظھ��ور بع��د إال معدی��ة أم��راض أنھ��ا ُتش��خص ال ث��م وم��ن ،المخب��ري التحلی��ل عن��د س��لبیة نت��ائج
 ب�رامج  سیاس�ات  حس�ب  مراعاتھا الواجب باالحتیاطات االلتزام من البد ولذا والعالمات، األعراض

 وك�ل  الط�اقم،  كام�ل  س�المة  لض�مان  المرض�یة  الح�االت  جمی�ع  م�ع  روتینیة بصورة العدوى مكافحة
 .المرضى كل مع المباشر غیر أو ،المباشر التعامل أو ،االحتكاك ذوو سواء األفراد

 
 

 :العدوى انتشار لمنع الصحیة الرعایة احتیاطات
 منظم�ة  وض�عت  وق�د  الع�دوى،  انتش�ار  لمن�ع  اإلج�راءات  أھ�م  م�ن  األی�دي  وتطھی�ر  اف�ة نظ تعتبر
 األی��دي غس��ل عل��ى التأكی��د فیھ��ا یج��ب الت��ي الخمس��ة للمواق��ف مح��ددًا ج��دوًال العالمی��ة الص��حة

 :  وھي الصحیة، بالمنشآت
 .مباشرة المریض مالمسة قبل )1
 . )العملیات قبل:  أي( االختراقیة باإلجراءات القیام قبل )2
 .فورًا القفازات خلع وبعد الجسم لسوائل التعّرض احتماالت بعد )3
 .محیطھ وترك المریض مالمسة بعد )4
 .المریض محیط مالمسة بعد )5

 الروتین�ي  الغس�ل  فھن�اك  الم�ریض  مع التعامل درجة حسب األیدي لغسل مختلفة أسالیب وھناك
 تركی��ب مث�ل ( ختراق��ياال الت�دخل  وقب��ل كح�ولي،  بمحل�ول  والف��رك للی�دین  الص��حي والغس�ل  البس�یط، 

 مكافح��ة وتعتب��ر الجراحی��ة، العملی��ات إج��راء قب��ل الجراح��ي الی��دین وف��رك وغس��ل ،)الب��ول قثط��ار
 لتنفی�ذ  متكام�ل  كفری�ق  مع�اً  یعمل�ون  وكلھ�م  الص�حیة،  المنش�أة  ف�ي  یعم�ل  ف�رد  ك�ل  مسؤولیة العدوى

: بھ�ا  االلت�زام  یجب التي القیاسیة االحتیاطات من أیضًا. العدوى لمكافحة الصحیة المنشأة سیاسات
 واتب�اع  الس�عال،  وآداب التنفس�یة  الص�حیة  باالحتیاط�ات  وااللت�زام  الشخصیة، الوقایة أدوات ارتداء
 واألدوات اآلالت تطھی��ر وإع�ادة  األدوی��ة، وت�داول  وإع�داد  تخ��زین واحتیاط�ات  اآلم��ن الحق�ن  أس�س 

        الكل��وي الغس��یل ف��ي المتك��رر ال��دموي الغس��یل ماكین��ات وتطھی��ر وتنظی��ف والمنس��وجات الطبی��ة
 تنظی��ف أیض��ًا ،) الع��دوى النتق��ال ُعرض��ة األم��اكن أكث��ر م��ن الكل��وي الغس��یل وح��دة تعتب��ر حی��ث (

 القیاس�یة  االحتیاط�ات  أساس�یات  م�ن  جمیع�اً  وھي الصحیة، الرعایة مخلفات وإدارة البیئة، وتطھیر
 .اتباعھا الالزم
 فیم�ا  ص�رامة  أكث�ر  إج�راءات  اتب�اع  بفیج�  بالع�دوى،  مص�اب  المریض أن من التأكد حال في أما
 ت�تم  حی�ث  الع�دوى،  انتش�ار  طبیع�ة  حس�ب  تختلف فئات عدة إلى تنقسم التي العزل بإجراءات ُیعرف

 خ�الل  م�ن  وذل�ك  الم�رض،  انتق�ال  دورة بقط�ع  للعدوى الحامل الشخص من العدوى انتشار مكافحة
 عرض�ة  لعائ�ل  مھاجمتھ�ا  أو وىالع�د  مصدر ترك من والفیروسات كالبكتیریا المعدیة، العوامل منع

 اتب�اع  فیھا یتم حیث معینة، تمریضیة إجراءات العزل مرضى مع التعامل ویتطلب المرض، النتقال
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 أو بالمستش�فى  الع�املین  إل�ى  الم�ریض  م�ن  سواء العدوى ونقل التلوث لمنع التعقیم وقواعد أسس
 تك��ون أن وُیفض��ل ،معین��ة مواص��فات ذات منفص��لة حج��رة ف��ي الم��ریض ع��زل فیھ��ا وی��تم العك��س،

 وتخض�ع . لھ�م  ص�رح الُم لألف�راد  إال ال�دخول  لمن�ع  الفتة وضع مع المرضى حجرات باقي عن بعیدة
 والھ��دف ش�دید،  بح�رص  والتعق�یم  للتطھی�ر  الم�ریض  یرت�دیھا  الت�ي  والمالب�س  المس�تخدمة  األدوات

 أخ�رى،  بع�دوى  اإلص�ابة  م�ن  نفس�ھ  المریض وحمایة العدوى انتشار تجنب اإلجراءات ھذه كل من
 .بالعدوى اإلصابة من المرضى وأھل الطبي الفریق لحمایة إضافًة
 

 :العدوى مكافحة وبرامج العدوى، مكافحة فریق مھام

 الع�دوى،  مكافح�ة  بمج�االت  خب�رات  لدیھ متكامل فریق العدوى مكافحة أسس إرساء على یعمل
 بمختب���ر ال���دائم لاالتص���ا ض���رورة م���ع والتم���ریض المعدی���ة واألم���راض الطبی���ة كروبیولوجی���االم

 لطبی��ب إض��افًة الفری��ق، ض��من دائ��م كعض��و مكروبیولوجی��ا اختصاص��ي ووج��ود المكروبیولوجی��ا
  یومی�اً  الق�رارات  اتخاذ في الفریق ویتعاون األقل، على واحدة وممرضة المعدیة باألمراض مختص

 . الصحیة بالمنشأة العدوى لمكافحة المتبعة للسیاسة األمد طویلة مسبقة خطة وضع مع
 

 عل�ى  الع�املین  لمس�اعدة  وال�دعم  والتثقیف الخبرة لتقدیم المستشفى إدارة مع الفریق ھذا یعمل
 الض��روري وم��ن الع��دوى، ونق��ل مخ��اطر وتقلی��ل الص��حیحة المع��اییر تطبی��ق عل��ى المحافظ��ة تأكی��د
 وإع�داد  الع�دوى  مكافح�ة  إلج�راءات  األمث�ل  التطبی�ق  عل�ى  تس�اعد  الت�ي  والمع�دات  اإلمكانیات توفیر

 إض��افًة الص��حیة، المنش��أة داخ��ل المس��تخدمة ال��نظم أو ب��اإلجراءات الخاص��ة والسیاس��ات مع��اییرال
 سیاس�ات  ووض�ع  خط�ورة،  مص�در  تك�ون  ق�د  الت�ي  األماكن بتحدید تقوم العدوى لترصد نظم إلنشاء

 التل�وث  وإزال�ة  والتطھی�ر  للتنظی�ف  واضحة خطط وضع مع الحیویة، للمضادات الرشید لالستخدام
 ع�ن  توعوی�ة  ب�رامج  بإع�داد  وااللت�زام  والمرضى، العاملین من لكل آمنة بیئة توفیر لىع للمحافظة

 السیاس��ات عل��ى یحت��وي إرش��ادي دلی��ل وإع��داد بالمستش��فیات، الع��دوى انتش��ار مواجھ��ة كیفی��ة
 الت�ي  بالمستش�فیات  الع�دوى  ترص�د  أنظمة وبناء البرنامج، من الھدف لتحقیق المتبعة واإلجراءات

 إل���ى إض���افًة الت���دخل، تس���تدعي الت���ي واألم���اكن الخط���ورة ذات المرض���یة االتالح��� بتحدی���د تق���وم
 أو خاص��ة، ع�زل  إلج�راءات  الخاض�عین  المرض�ى  م�ع  للتعام�ل  بالنس�بة  الق�رار  اتخ�اذ  ف�ي  المش�اركة 
 التم��ریض، وھیئ�ة  األطب��اء م�ع  بالتع��اون الفاش�یات  مكافح��ة عل�ى  والعم��ل معین�ة،  وقائی��ة إج�راءات 
 ولجن��ة المستش��فى إدارة وإحاط��ة المعنی��ة واإلدارات الطب��ي فری��قال ب��ین اتص��ال كحلق��ة والعم��ل
 الع��دوى مكافح��ة مس��ؤولي م��ع أیض��ًا والتواص��ل بالع��دوى، المتعلق��ة بالمش��كالت الع��دوى مكافح��ة

 الحش���رات ومكافح���ة المط���بخ، مراقب���ة الفری���ق مھ���ام م���ن أیض���ًا. المج���اورة الص���حیة بالمنش���آت
 بالمستش�فیات  الع�دوى  مكافح�ة  ب�رامج  أیضًا تتضمن أن یجب. الطبیة النفایات من اآلمن والتخلص

 المنھجی�ة  المالحظ�ة  البرنامج ھذا خالل یتم حیث العدوى، أماكن تحدید مع الفاشیات انتشار دترّص
 المؤدی�ة  العوام�ل  عل�ى  والتع�ّرف  س�كنیة  كتل�ة  ف�ي  م�ا  م�رض  وانتش�ار  لح�دوث  والمس�تمرة  النشطة
 .المرض ھذا انتشار لزیادة

 :  ألوبئةوا األمراض ترّصد
 عملی�ة  وتعتمد العدوى، حدوث معدالت تقلیل ھدفھا یكون منھجیة بطریقة الترّصد عملیة ُتجرى

 إع�الم  ث�م  وم�ن  الت�دخل،  تس�تدعي  الت�ي  واألم�اكن  الخط�ورة  ذات المرض�یة  الح�االت  تحدی�د  على الترّصد
 :المثال سبیل على الترصد أنواع ومن. بالنتائج واإلداري الطبي الفریق أعضاء
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 ع�دوى  وجود لمعرفة معینة زمنیة فترة خالل المرضى جمیع رصد یتم :العدوى حدوث رّصدت )1
 ح���دوث لمع���دالت دقیق��ة  قیاس���ات عل���ى للحص��ول  طریق���ة أفض���ل وتعتب��ر  بالمستش���فى، جدی��دة 

  .شاملة بصورة إجراؤھا یمكن وال الوقت من كثیرًا تستھلك أنھا إال العدوى،
 
 حی�ث  المستش�فى،  داخ�ل  الع�دوى  انتش�ار  م�دى  إل�ى  ریش�ی  وال�ذي  :العدوى انتشار معدل ترّصد )2

  .محددة قصیرة زمنیة فترة خالل بالمستشفى المقیمین المرضى على دالترّص ُیجرى
 
 األكث�ر  الفئات في ُمنذَرة مرضیة حاالت حدوث بدایة مراقبة تتم وفیھا الُمنذَرة، الحاالت ترّصد )3

  .محددة زمنیة فترة خالل لإلصابة رضةُع
 
 ف�ي  عزلھ�ا  یتم معینة مكروبات لوجود المستمرة المراقبة تتم حیث المُنذَرة: مكروباتال َترّصد )4

 .بھا اإلصابة وتأكید المختبر،
 
 ھن�ا  الھ�دف  ویك�ون  المكتس�بة؛  الع�دوى  ح�االت  لمتابع�ة  المستش�فى:  من الخروج بعد ما َترّصد )5

  .بالمستشفیات العداوى ھذه مثل حدوث خفض ھو
 
 المالحظ�ة  البرن�امج  ھ�ذا  خ�الل  ت�تم  حی�ث  الع�دوى،  أم�اكن  تحدی�د  م�ع  الفاش�یات:  انتش�ار  َترّصد )6

 عل��ى والتع��ّرف س��كنیة كتل��ة ف��ي م��ا م��رض وانتش��ار لح��دوث والمس��تمرة النش��طة المنھجی��ة
 .المرض ھذا خطورة وقلة زیادة إلى المؤدیة العوامل

 
 

 :العدوى مكافحة سیاسات لتطبیق االقتصادي المردود
 

 م�ن  العالجیة األنظمة الختالف الصحیة بالمنشآت العدوى حاالت عالج تكلفة قیاس صعوبة مع
 ض���من المكتس���بة الع���دوى وخاص���ة الع���دوى مكافح���ة سیاس���ات تطبی���ق أن إال ألخ���رى، منش���أة

 ی�ؤدي  م�ا م كبی�رة،  بنس�بة  بالمستش�فیات  العداوى تلك معدالت حدوث انخفاض إلى أدى المستشفي
 الم�ریض  خ�روج  ت�أخیر  عدم نتیجة للعالج ضافیةاإل النفقات تجنب وكذلك اإلقامة، تكلفة نقص إلى
 والتقلی�ل  المطلوب�ة،  األش�عة  وص�ور  المعملیة الفحوص عدد من التقلیل إلى إضافًة المستشفى، من
 وك�ذلك  المتض�ررین،  المرض�ى  قب�ل  م�ن  المستشفى مقاضاة حالة في المالیة والعقوبات األعباء من

  .والوفیات المضاعفات حدوث تقلیل
 
 الخطی��رة وت��داعیاتھا الع��دوى انتش��ار بتك��الیف الع��دوى مكافح��ة ب��رامج تكلف��ة ورَن��تُق م��ا وإذا 

 ج�دوى  ذا ًااس�تثمار  اعتبارھ�ا  یمك�ن  ث�م  وم�ن  ، ًاذاتی�  تكلفتھ�ا  تغط�ي  أنھ�ا  كم�ا  بكثی�ر،  أقل لوجدناھا
 .عالیة اقتصادیة
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 اكتساب العدوى في المستشفى یمكن اتباعھا لحمایة المریض منیعرض الشكل بعض النصائح التي 
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 استخدامھا ومخاطر الالصقة العدسات 
 مقال عن ملخص

 الدین شمس حسني أمنیة: الصیدالنیة

 الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز - طبي محرر

 الطب تعریب مجلةصدرت في 
 

 اماس�تخد  ش�یوع  إل�ى  إض�افة  الرؤی�ة،  لتص�حیح  الطبی�ة  النظ�ارة  ع�ن  بدیل�ة  وس�یلة  الالص�قة  العدسات ٌتعد
 م�ع  ولك�ن  األخی�رة،  اآلون�ة  ف�ي  كبی�ر  بش�كل  اس�تخدامھا  معدل انتشر وقد جمالیة، ألغراض منھا الملونة األنواع

 الع��ین قرنی�ة  وتقّرح�ات  بخ�دوش  لإلص�ابة  مص�دراً  أص�بحت  بھ�ا  والعنای�ة  الس�تخدامھا  المثل�ى  الط�رق  اتب�اع  ع�دم 
 ربم�ا  بل وغیرھا، والفیروسیة البكتیریة ینالع عدوى وكذلك) العین مقدمة في توجد التي الشفافة الطبقة وھي(

 .كالعمى خطورة أشد مضاعفات إلى الحاالت بعض في تؤدي
 

 : الالصقة العدسات أنواع

 :  كاآلتي ھما الالصقة العدسات من نوعان ھناك عامة، بصفة
 

 :  اللینة الالصقة العدسات

 تس�مح  إذ المائی�ة،  الھالم�ة  تس�مى  للم�اء،  محب�ة  ومرن�ة  لین�ة  م�ادة  من اللینة الالصقة العدسات ُتصنع
 العدس�ات  م�ن  للع�ین  راح�ة  واألكث�ر  التعام�ل  ف�ي  األس�ھل  الن�وع  وھي العین، قرنیة إلى بالمرور لألكسجین
 قابلی��ة لزی��ادة الس��یلیكونیة المائی��ة الھالم��ة عل��ى یحت��وي نوع��ًا الحدیث��ة اللین��ة العدس��ات وتش��مل الص��لبة،

 وتتمی�ز  العادی�ة  اللین�ة  الالصقة العدسات من بمثیلتھا مقارنًة أضعاف ستة بحوالي للعین األكسجین انتقال
 أمان�اً  أكث�ر  یجعلھ�ا  مم�ا  الع�ین؛  جف�اف  م�ن  تحم�ي  ث�م  وم�ن  أفض�ل،  بشكل المائي بمحتواھا باالحتفاظ كذلك

 . الیوم طوال للعین كبرى راحة ولتوفیر الممتد لالستخدام كعدسات

 : الصلبة الالصقة العدسات
 ثق�وب  وتوج�د ) میث�اكریالت  میثی�ل  ب�ولي  م�ادة ( ص�لبة  ش�بھ  م�ادة  م�ن  الصلبة قةالالص العدسات ُتصنع

 المرض�ى  یس�تخدمھا الع�ین،   قرنی�ة  إل�ى  األكس�جین  بنفاذی�ة  للس�ماح  مس�امیة  تجعلھ�ا  س�طحھا  خ�الل  عدیدة
 ھ��ذه وتتطل��ب المخروطی��ة، القرنی��ة م��ن أو ،)االس��تجماتیزم( الالبؤری��ة م��ن عالی��ة درج��ة یع��انون ال��ذین

 ف��ي المرض��ى معظ��م ویع��اني معھ��ا، الم��ریض یتكی��ف ك��ي أس��بوعین إل��ى أس��بوع م��ن تمت��د فت��رة العدس��ات
 ھ��ذه وتخ��ف الع��ین، ف��ي غری��ب جس��م بوج��ود واإلحس��اس ،البس��یط واالحم��رار ،الع��ین ت��دمیع : البدای��ة

 متان�ة  أكث�ر  ُتع�د  والت�ي  للغ�ازات،  المنف�ذة  الص�لبة  الالص�قة  العدس�ات  مكانھ�ا  حل�ت  وقد. تدریجیًا األعراض
 وأق�ل  االس�تخدام  ف�ي  أس�ھل  أنھ�ا  كم�ا  وض�وحًا،  أكث�ر  رؤی�ة  وتعط�ي  البروتینی�ة  الترس�بات  لتراكم ةومقاوم

 یج�دھا  فت�رة  بع�د  ولك�ن  علیھ�ا،  الش�خص  لیتع�ود  الوق�ت  بع�ض  تس�تغرق  م�ا  وع�ادة . الع�ین  تھیج في تسببًا
  .تمامًا مریحة األشخاص معظم
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   :الالصقة العدسات اءارتد عند لھا االنتباه یجب التي واألعراض العالمات
 

 :مثل الالصقة العدسات ارتداء عقب بالعین تحدث مرضیة تغیرات أي إلى االنتباه یجب
 

 .العین في الراحة بعدم الشعور )1
 .صدیدیة وجود إفرازات أو العین، تدمیع زیادة )2
 .للضوء معتادة غیر حساسیة )3
 .ینالع غریب في جسم بوجود ، أو اإلحساس الحرقة أو بالحكة الشعور )4
 .االحمرار )5
 .الرؤیة وضوح عدم )6
 .العین انتفاخ )7
 .األلم )8

 
 : اآلتي عمل من بد ال والعالمات، األعراض تلك من أي وجود حالة وفي

 
 عوض�اً  الطبی�ة  النظ�ارة  واس�تخدام  ثانیة مرة ارتدائھا وعدم العین، من فورًا الالصقة العدسات إزالة •

 .عنھا
 .المختص بالطبیب االتصال •
  المس��بب عل��ى التع��ّرف ف��ي الطبی��ب یحتاجھ��ا ربم��ا إذ ،الالص��قة العدس��ات نم�� ال��تخلص ع��دم یج��ب •

 .لألعراض

 :اآلتي في تتمثل الالصقة، العدسات ارتداء مخاطر

 وج�ود  بس�بب  أو مناس�بة  غی�ر  الص�قة  عدس�ات  اس�تخدام  نتیج�ة  الحال�ة  ھ�ذه  تح�دث  القرنیة، خدوش )1
 مم��ا طویل��ة؛ لفت��رات العدس�ات  داءارت�� بس��بب أو ،)الع�ین  وقرنی��ة العدس��ة ب�ین ( أس��فلھا غریب��ة م�واد 
  .العین التھاب تفاقم إلى یؤدي مما المكروبات الخدوش ھذه تھاجم وقد. بالقرنیة التھابًا یسبب

 الس�المة  إرش�ادات  اتب�اع  عدم بسبب العدسة، سطح على المكروبات لتجمع كنتیجة وتحدث العدوى، )2
 والت�دمیع،  الع�ین،  وتھ�یج  والحك�ة  راراالحم�  مث�ل  أعراض�اً  الع�دوى  وتسبب العدسات، مع التعامل في

 ف�وراً  العدس�ات  إزال�ة  یج�ب  وھن�ا . العدس�ات  ارت�داء  تحمل وعدم بالعین غریب جسم بوجود والشعور
 العدس�ات،  ن�وع  وتغیی�ر  الع�ین،  تتحس�ن  حت�ى  لفت�رة  ارت�دائھا  ع�دم  مع المختص الطبیب إلى والذھاب
 .بحرص والتنظیف السالمة إجراءات تطبیق ومراعاة

 ح��دوث إل��ى وت��ؤدي الالص��قة، العدس��ات الرت��داء ش��دیدة مض��اعفة تمث��ل وھ��ي :القرنی��ة تقّرح��ات )3
 وق�د  القرنی�ة،  تن�دب  إل�ى  ی�ؤدي  أن یمك�ن  وكم�ا  المستش�فى  ف�ي  الع�الج  األمر ھذا یتطلب وقد. العدوى

 لھ�ذه  الخطی�رة  المض�اعفات  وم�ن  الجی�دة،  الرؤی�ة  الس�تعادة  القرنیة زرع لجراحات حاجة ھناك تكون
 .الشدیدة العین قرحة من بالعمى اإلصابة - الحدوث ندرة  مع - التقرحاّت

 اللین�ة  الالص�قة  العدس�ات  ارت�داء  عن�د  أحیان�اً  یح�دث  أم�ر  وھ�و  :ب�العین  الالص�قة  العدسات التصاق )4
 م�ن  األب�یض  ب�الجزء  العدس�ة  تلتص�ق  وق�د  إزالتھ�ا،  ویص�عب  بالقرنی�ة  العدس�ة  تلتصق إذ النوم، أثناء
 بالم�اء  أوًال األی�دي  غس�ل  یج�ب  الح�التین  كلتا وفي ملحوظة، غیر وتكون العلوي، الجفن أسفل العین

 وت�دلیكھا  الملح�ي،  ب�المحلول  أو االص�طناعیة،  ال�دموع  من معقمة بقطرة العین تقطیر ثم والصابون،
 .إزالتھا ثم ومن االلتصاق، ھذا یزول أن إلى الخارجي الجفن على من برفق

 الطبق�ة  لجف�اف  نتیج�ة  الجف�اف  ویح�دث  العدس�ات،  ارت�داء  ع�ن  للتوق�ف  الشائع السبب وھو :الجفاف )5
 البروتینی��ة الرواس��ب ت��راكم أو األكس��جین، م��ن الحرم��ان بس��بب وك��ذلك للع��ین، المغطی��ة الدمعی��ة

 .التنظیف محلول تجاه العین حساسیة أو بالعدسات،
 فع��ل رد كونھ��ا إل��ى الحساس��یة س��بب ویرج��ع حم��راء، الع��ین تص��بح الحال��ة ھ��ذه ف��ي :الحساس��یة )6

 الحال�ة  ھ�ذه  وف�ي  العدس�ات،  حف�ظ  محل�ول  في الموجودة الحافظة المواد إلى رضالتّع نتیجة حسسيت
 .المختص طبیبالإلى  الرجوع بعد المحلول تغییر من البد

 س��طح إل��ى الواص��ل األكس��جین مس��توى نق��ص نتیج��ة وذل��ك :ب��العین جدی��دة دموی��ة أوعی��ة تك��ّون )7
 .الحدوث نادر األمر ھذا نولك جدیدة، دمویة أوعیة ھناك تنمو فقد العین،
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 إزالة العدسات الالصقة : اإلرشادات الواجب اتباعھا عند ارتداء أو
 تجن�ب  أج�ل  م�ن  الالص�قة  العدس�ات  م�ع  التعام�ل  عن�د  المھم�ة  اإلرش�ادات  بع�ض  مراع�اة  الضروري من

 :یلي ما اإلرشادات ھذه وتشمل. للعین العدسات تلك تسببھا قد التي والمضاعفات األضرار

 األظافر على الحفاظ مراعاة مع الالصقة العدسات مع التعامل قبل والصابون بالماء دائمًا یدینال غسل −
 .بالعین خدش أو ضرر إحداث لتجنب ونظیفة قصیرة

 .بالمحلول حفظھا قبل العدسة سطح غسل −
 الطبی�ب  إش�راف  تح�ت  وذلك للعدسات، الالزمة المحالیل من فقط والمعتمدة المعقمة المنتجات استخدام −

 تجاه المستخدم ُیتحسس قد التي المحالیل أو الصالحیة، منتھیة أو الردیئة المحالیل واستبعاد المختص
 .مكوناتھا أحد

 .العدسات حفظ أو لغسل الصنبور میاه استخدام تجنب −
 .مرة كل آخر بمحلول ملئھا وإعادة الحافظة فتح بعد الحفظ محلول من التخلص یجب −
 تجفیفھ��ا ث��م بالعدس��ات الخ��اص التنظی��ف بمحل��ول الحافظ��ة غس��ل یج��ب الالص��قة العدس��ات ارت��داء بع��د −

 .األغطیة وكذلك وقلبھا، نظیفة منشفة باستخدام
 .الطبیب إشراف وتحت لھا الزمني الجدول وفق الالصقة العدسات استبدال −
 .ذلك غیر الطبیب أقر إذا إال الالصقة العدسات ارتداء أثناء النوم تجنب −
 .االستحمام أو السباحة: مثل بالماء، تتعلق أنشطة أي ءأدا قبل العدسات إزالة −
 شمس���ّیة نّظ���ارة ارت���داء عل���ى الح���رص −

 المن��زل؛ خ��ارج العدس��ات ارت��داء أثن��اء
 كثیرة مھّیجاٍت على الجو الحتواء نظرًا
 مّما اللقاح؛ وحبوب األتربة:  مثل للعین
 .العین تھیج إلى یؤّدي

 تعلیم�ات  وفق الالصقة العدسات تنظیف −
 لھ���ا المص���نِّعة الجھ���ة وك���ذلك ب،الطبی���

 .التنظیف لمحلول والمصنِّعة
 الملح������ي المحل������ول اس������تخدام ع������دم −

(Saline) ، ال���������دموع محالی���������ل أو 
 العدس�ات  تعق�یم  أو لتنظیف االصطناعیة

 .الصدد ھذا في فعال غیر كالھما ألن
 الت��ي الالص��قة العدس��ات ارت��داء تجن��ب −

 .آخرین أشخاص تخص
 اللین��ة قةالالص�� العدس��ات ارت��داء تجن��ب −

 نس�بة  م�ن  تقل�ل  ألنھا جدًا، طویلة لفترة
 وتزی�د  القرنیة إلى تصل التي األكسجین

 إنھ�ا  حی�ث  التقّرح�ات،  ح�دوث  نسبة من
 والھ����واء القرنی����ة ب����ین كع����ازل تعم����ل
 .باألكسجین لالمحّم

 بانتظ������ام المخ������تص الطبی������ب زی������ارة −
 وتقی���یم الع���ین ص���حة عل���ى لالطمئن���ان

 .العدسات
 أو ،ش��دید ت�دمیع  أو ،أل��م أو ،ض�بابیة  رؤی��ة أو ب�العین،  احم��رار مالحظ�ة  تم��ت إذا ف�وراً  الطبی��ب زی�ارة  −

 .الضوء حساسیة أو ،بالعین غریب جسم بوجود الشعور
 ال�دموع  واس�تخدام  ،الالص�قة  العدس�ات  الرت�داء  المص�احب  الجف�اف  لتجن�ب  الم�اء  م�ن  كثی�ر  شرب یجب −

 .األمر لزم كلما العین ترطیب في االصطناعیة
 
 

الواجب اتباعھا عند الشكل اإلرشادات  یعرض
 العدسات الالصقة إزالةارتداء أو 
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 األسنـــان شكـــل تشـــوه 

  إسالم حسني عبد المجیدد.إعداد/ 

 محرر طبي

  الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز  

 

 بعیوب اإلنسان ُیصاب قد ولكن اإلنسان، على اهللا نعم أعظم من السلیمة التامة الِخلقة إن      
 حٍد على والدائمة اللبنیة األسنان على التشوھات تلك تالحظ وقد جسمھ، أجزاء في تشوھات أو

 مماو وراثیة، أو ِخلقیة تطوریة ألسباب أو موضعیة، أو بیئیة ألسباب التشوھات تلك وترجع سواء،
 لألسنان لما لدیھ الوظائف بعض على وتؤثر الشخص على تؤثر األسنان تشوھات أن فیھ الشك

 .أھمیة من الصحیة السلیمة
 تكوین��ھ ف��ي الس��ن  وراثی��ة أو خلقی��ة تط��ورات ع��ن الناتج��ة األس��نان ش��وھاتتق��د تص��یب       

 أو ع�ددھا  أو األس�نان  تركیب�ة  ف�ي  ش�ذوذات  وھ�ي  الس�ن،  طبق�ات  تكل�س  إلى الجیني تركیبھ من الداخلي
 تت�داخل  ق�د  أو وراثی�ة  ألس�باب  نتیج�ة  تك�ون  فق�د  ،لح�دوثھا  واضحة أسباب لھا ولیست شكلھا، أو لونھا
 .البیئیة العوامل بعض أیضًا فیھا

 :منھا باألسنان شذوذات تسبب التي البیئیة العوامل
 .األظافر قضم األصابع، مص: مثل الطبیعیة غیر العادات بعض )1
 .مرتفعات من السقوط: مثل اللعب أثناء رضوحوال اإلصابات )2
 .استبدالھا موعد عن مبكر وقت في اللبنیة األسنان فقدان )3
 .الطبیعي من أطول لمدة موضعھا في اللبنیة باألسنان االحتفاظ )4
 أو وعقاقیر أدویة استخدام: مثل الحامل المرأة على تؤثر التي البیئیة العوامل بعض )5

 .التغذیة سوء أو التدخین
 .الغذائیة والعادات الغذائیة الوجبات عیةنو )6
 .بأنواعھ التدخین )7
 .الماء في للفلورید المفرط االستخدام )8
 .األمراض ببعض اإلصابة )9

 .والكیمیائي اإلشعاعي العالج: مثل العالجات بعض استخدام )10
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 :األسنان شكل تشوھات
 أش�كال  بع�دة  ویظھ�ر  ناناألس�  ش�كل  ف�ي  تش�وھا  تسبب التي المؤثرة العوامل أكثر من الوراثة ُتعد

 : مثل
 

 :العكس أو الفك حجم وكبر األسنان حجم صغر )1
 حج��م ف��ي ص��غر عنھ��ا ین��تج أساس��ي كعام��ل الوراث��ة ت��دخل حی��ث التش��وه، أش��كال م��ن ش��كل وھ��و

 فت�ؤثر  األس�نان  ب�ین  وأحی�از  كبی�رة  فراغ�ات  وج�ود  إل�ى  ی�ؤدي  مما الفك؛ حجم وكبر األسنان،
 فت�ؤدي  الف�ك،  حج�م  في وصغر األسنان حجم في كبر ینتج أو. للشخص الجمالي المظھر على
 وع�دم  الف�ك  داخ�ل  األس�نان  ل�بعض  انض�ماراً  تس�بب  وق�د  اإلطب�اق،  وس�وء  األس�نان  ت�زاحم  إلى

 .بزوغھا
 :الثور أسنان )2

 حی�ث  الث�ور،  أس�نان  ش�كل  ف�ي  یظھ�ر ) للسن التشریحي الشكل( مورفولوجي شذوذ أو تشوه وھو
 .متالزمات ةعد مع ویترافق واللب، السن جسم یتضخم

 :األسنان اندماج )3
 .األسنان عدد نقص إلى یؤدي متجاورین سنین بزوغ بین ارتباط یحدث

 
 :األسنان التحام )4

 ع��دد زی��ادة إل��ى وت��ؤدي س��نین، لتك��وین س��نة ب��رعم م��ن محاول��ة ُتع��د
 .األسنان

 :المالطي االلتحام )5
 .متجاورین سنین في األسنان لجذور المتصاحب النمو من حالة وھو

 
 :األسنان تفلع )6

 .الجذور وانحناء تشققھ ِإلى یؤدي نموه أثناء للسن تأذ یحدث
 :المالط تكّون فرط )7

 .بادجیت داء أو الروماتزمیة، الحمى أو األطراف، ضخامة أو التھاب مع یترافق
 :بالمفك شبیھة وقواطع توتیة أرحاء )8

 تس�بب ) الش�احبة  ةاللولبی� ( ح�ي  بك�ائن  للمش�یمة  اخت�راق  یحدث حیث الخلقي، الزھري مع تترافق
 .األسنان لتشّك في تشوھًا

 :مستبطن سن )9
 .اللب حجرة في توجد السن تشبھ بنیة عن عبارة وھي
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 : العــــــــــالج
 وعم�ل  األس�نان  خل�ع  یتوج�ب  ق�د  أو التیج�ان،  أو بالحش�وات  إما الحاالت ھذه لمثل العالج یمكن
 ف�ي  تفی�د  الت�ي  التقویمی�ة  لمعالج�ة ا إل�ى  األس�نان  طبی�ب  یلج�أ  وق�د  كامل، طقم عمل یتم وقد جسور،

 طریق�ة  على لالتفاق حالتھ عن ویخبره المریض مع بالنقاش األسنان طبیب ویقوم. الحاالت بعض
 .المناسبة العالج
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   سرطان الرئة ) 1 

 

  ف�ي    الحیویة   األجھزة   أھم   من   التنفسي   الجھاز   عدُی 
  الحص�ول    م�ن    اإلنس�ان    جس�م    تمّك�ن    التي   اإلنسان   جسم 
  ثاني   غاز   من   وتخلصھ   األكسجین   غاز   من   حاجتھ   على 
  األمراض   أخطر   الرئة   سرطان   ویعتبر   الكربون،   أكسید 
  المس�بب    وھ�و    لإلنس�ان،    التنفس�ي    الجھ�از    تص�یب    التي 
  تألیف   جاء   وقد   اإلنسانیة،   تمعاتالمج   في   للوفاة   األول 
  الفت�اك    الم�رض    ھ�ذا    عل�ى    الض�وء    لیس�لط    الكت�اب    ھ�ذا  
  واألس�ر،    األف�راد    كاھ�ل    عل�ى    الثقی�ل    بعبئ�ھ    ین�وء    ال�ذي  
  الم���وت  ویس���بب  والمجتمع���ات،  الحكوم���ات  وك���ذلك 
  یس�بب    دوق�    المص�ابین،    م�ن    واس�عة    لطائف�ة    والھ�الك  
  التح�ري    ھم�ل ًأ   أو   اكتش�افھ،    تأخر   لو   آلخرین   اإلعاقات 
  ل�و    ویالتھ   من   كثیرون   ینجو   وقد   وعالجھ،   عنھ   المبكر 
  المبك��ر،   للكش��ف   المالئم��ة   الف��رص   لھ��م   س��نحت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . المالئمة   للمعالجات   والخضوع 

  األول   الفص�ل    یتح�دث    فص�ول    س�تة    الكت�اب    یتض�من 
  الفص�ل    ویذكر   التنفسي،   للجھاز   الوظیفي   التشریح   عن 
  الثال�ث    الفص�ل    ویتطرق   الرئة،   سرطان   مسببات   الثاني 
  لش�رح    الراب�ع    الفص�ل    وُخِص�ص    تص�نیفھ،    وط�رق    ومراحل�ھ    وأنواع�ھ    الرئ�ة    س�رطان    ع�ن    للح�دیث  
  الكت�اب    وُیخت�تم    الس�رطان،    ھ�ذا    ع�ن    الناجم�ة    والمض�اعفات    والمت�أخرة    المبك�رة    والعالم�ات    األعراض 
  عب�ر    األساسیة   بالوقایة   تبدأ   والتي   رئةال   سرطان   من   الوقایة   عن   للتحدث   والسادس   الخامس   بفصلیھ 
  جمی�ع    لمكافح�ة    تس�عى    الت�ي    األولی�ة    الوقای�ة    ث�م    والمجتم�ع،    واألس�رة    الف�رد    لص�حة    الش�امل    التعزی�ز  
  والكش�ف    للتح�ري    تس�عى    الت�ي    الثانوی�ة    الوقای�ة    وك�ذلك    اإلصابة،   لخطر   اإلنسان   تعّرض   التي   العوامل 
  الكت�اب    تن�اول    النھای�ة    ف�ي    ث�م    الم�دخنین،    والس�یما    اإلص�ابة    لمخ�اطر    المعرض�ة    الفئات   بین   من   المبكر 
  وأخیرًا   شعاعیة،   أو   جراحیة،   أو   مناعیة،   أو   كیمیائیة،   معالجة   كانت   سواًء   المختلفة   المعالجات   طرق 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . باألمل   یبشر   واعد   كعالج   الرئة   زراعة 
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  )nCoV-2019ورونا المستجد (فیروس ك) 2
 

 الت��ي واألوبئ��ة األم��راض م��ن عدی��دًا الع��الم ش��ھد 
 عل�ى  البش�ر  م�ن  اآلالف بعش�رات  الفتك في سببًا كانت

 ما ومنھا مواجھتھ، وتمت ُكِوفح ما منھا التاریخ، مر
 مما انتشاره، من والحد مجاراتھ الطب على استعصى

 وعل��ى الن��اس، ب��ین الھل��ع ینش��ر عالمی��ًا وب��اًء جعل��ھ
 تفش��ي ح��االت زادت الماض��یة الثالث��ین نواتالس�� م��دار

: مث�ل  م�ن  س�ریعاً  انتشارھا وأصبح القاتلة الفیروسات
 زیك��ا، ث��م وإیب��وال، س��ارس إل��ى اآلس��یویة األنفل��ونزا
 كورون���ا فی���روس ج���اء وأخی���رًا الطی���ور، وأنفل���ونزا

 تل�ك  مآس�اة  تكرار من خوفھ عن العالم لیعلن المستجد
 ف��ي  انتش��ر  ال��ذي  المس��تجد  الفی��روس  م��ع  األم��راض

 وتس�بب  األخ�رى،  ال�دول  عش�رات  إل�ى  وانتقل الصین،
 بأكمل���ھ الع���الم أص���ابت ال���ذعر م���ن حال���ة ح���دوث ف��ي 

 28 ف�ي  مس�بوقة  غی�ر  بطریق�ة  انتش�اره  سرعة بسبب
 األخب��ار وتفی��د الكت��اب، ھ��ذا إع��داد وق��ت حت��ى دول��ة
 ع��دد إص��ابة ف��ي تس��بب ق��د الفی��روس ھ��ذا ب��أن أیض��ًا
 العمریـ�ـة  احــ�ـل المر مختلف فــي األشخاص من كبیر
 .م2020 فبرایر من عشر السابع حتى وفاة حالة) 1770( مع) 71230( عددھم بلــغ
 

 الص�ین،  بوس�ط  ھ�وبي  إقل�یم  عاص�مة  ووھان مدینة في) المستجد كورونا فیروس( الوباء ھذا ظھر
 أخ�رى  آس�یویة  دول إل�ى  س�ریعاً  تس�لل  ثم الصینیة، المقاطعات بین سریعًا وانتشر م،2019 عام آواخر

 والفلب��ین، ونیب��ال، وس��نغافورة، وت��ایوان، الجنوبی��ة، وكوری��ا وتایالن��د، والیاب��ان، ك��ونج، ھ��ونج: مث��ل
 رد لیك�ون  أخ�رى،  عدی�دة  دول وإل�ى  وكن�دا  وأس�ترالیا  األمریكی�ة  المتح�دة  والوالیات فرنسا، إلى ووصل

 غی�ر  أج�ل  إلى والموانئ مالعا النقل محطات في العمل وإیقاف المصابة، المناطق بعزل قویًا الصین فعل
 م�ن  عدی�د  إل�ى  الس�فر  قی�ود  وفرض�ت  الم�رض  انتش�ار  لمن�ع  وقائی�ة  إجراءات السلطات واتخذت. مسمى
 .بالفیروس المتأثرة المدن
 

 س��اللة م��ن وھ��و  (nCoV-2019)اس��م الب��احثون علی��ھ أطل��ق المس��تجد الفی��روس ھ��ذا أن ُی��ذكر
 إل��ى األحی��ـان بع��ض ف��ـي تنتق��ل أن یمك��ن لكنھ��او ع��ـادة، الحیوان��ـات تص��یب الت��ـي كورون��ا فیروس��ـات

  19-اسم كوفید ( م2020 فبرایر 11 بتاریخ العالمیة الصحة منظمة أطلقت وقد البشر،
(COVID-19 إط�الق  للتص�نیف  الدولی�ة  اللجن�ة  وتن�اقش  الفیروس، ھذا یسببھ الذي المرض على 

 منظم�ة  قب�ل  م�ن  االسم ھذا ماداعت یتم لم ولكن المستجد، الفیروس ھذا على (SARS-CoV-2) اسم
 تفش��ى عن��دما م2003 ع��ام ف��ي ح��دث م��ا ھ��ذا أمثل��ة وم��ن الكت��اب، ھ��ذا إص��دار حت��ى العالمی��ة الص��حة
 األع�راض  أن ویب�دو  التنفس�ي،  بالجھ�از  ح�ادة  التھاب�ات  ف�ي  الجدی�دة  الع�دوى  وتس�ببت  سارس، فیروس

 اإلحس�اس  إل�ى  تقریب�اً  أس�بوع  بع�د  ھ�ذا  وی�ؤدي  ج�اف،  س�عال  یتبعھ�ا  الح�رارة،  درجة بارتفاع عادة تبدأ
 لع�دم  ونظرًا المستشفى، في العالج إلى المرضى بعض یحتاج قد المرحلة ھذه وفي التنفس، في بضیق

 الح�االت  بع�ض  ف�ي  النھایة ھي تكون قد الوفاة فإن المستجد، الفیروس لھذا عالج أو لقاح أي اكتشاف
 .المصابة
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الق�ارئ فك�رة ع�ن ھ�ذا      يدی� ب�ین   حت�ى یك�ون  ھ�ذا الكت�اب   بإعداد ھذا الموضوع قام المركز وألھمیة 
 األول فص��لال یتن��اول فص��ول، خمس��ة عل��ى الكت��اب ھ��ذا یحت��ويو ، س��ببھی لفی��روس والم��رض ال��ذي ا

 الفیروس�ات ( كورون�ـا  فیروس�ـات  عائل�ـة  الثان�ـي  الفص�ـل  ویسـ�ـتعرض  الفیروس�ات،  ماھی�ة  عن الحدیث
 ویع��رض ،)الوخیم��ة الح��ادة التنفس��یة المتالزم��ة( س��ارس متالزم��ة الثال��ث الفص��ل ین��اقش ث��م ،)المكلل��ة
 ع�ن  بالح�دیث  وذل�ك  ،مسالخ�ا  بفصلھ الكتاب ُیختتم ثم التنفسیة، األوسط الشرق متالزمة الرابع الفصل

 .الحاضر الوقت في بأكملھ العالم حدیث ھو الذي المستجد كورونا فیروس
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  ) التشوھات الخلقیة3
 

 م���ن تخوفھ���ا ھ���و الحام���ل األم یقل���ق م���ا أكث���ر إن
 یك�ون  أن تأم�ل  فھ�ي  ِخلقی�ًا،  تش�وھاً  یعاني طفل إنجاب
 عل�ى  تحرص أن األم على یجب وعلیھ طبیعیًا، جنینھا

 ث�م  وم�ن  ص�حتھا  عل�ى  أوًال لالطمئنان الطبیب مراجعة
 یح�رص  الت�ي  المھم�ة  النق�اط  ومن الجنین، صحة على

 أح��د  إلص��ابة الع��ائلي الت��اریخ معرف��ة الطبی��ب علیھ��ا
 ق��د الت��ي الوراثی��ة األم��راض م��ن ب��أي األس��رة أف��راد
 اض��طرابات  أو متالزم��ات  أی��ة أو األبن��اء،  إل��ى  تنتق��ل

 تك����ون األحی����ان م����ن كثی����ر وف����ي أخ����رى، وراثی����ة
 مس�بب  ینتقل حیث وراثیة، أسبابھا الِخلقیة التشوھات

 كثی��ر تح��رص ل��ذلك الطف��ل، ىإل�� الوال��دین م��ن التش��وه
 ی�تم  حت�ى  ال�زواج  قب�ل  الوال�دین  فح�ص  على الدول من

 بھ��ا  وراثی��ة  جین��ات  أي یحم��الن  ال أنھم��ا  م��ن  التأك��د 
 أي یع����انون أطف����ال ج����ابإن إل����ى ت����ؤدي ق����د عی����وب

: مث���ل م���ن متالزم���ات أو عی���وب أو ِخلقی���ة تش���وھات
 القل�����ب عی�����وب أو المش�����قوقین، الحن�����ك أو الش�����فة،
 التش�وھات  تل�ك  م�ن  وكثیر داون، متالزمة أو الِخلقیة،

 معالجت��ھ ت��تم ق��د بعض��ھا أن ول��و عالجھ��ا؛ یص��عب ق��د
 .الجراحیة العملیات طریق عن

 
 مبس�ط  بش�كل  الموض�وع  لس�رد  الكتاب ھذا فكرة جاءت) الِخلقیة التشوھات( موضوع ألھمیة ونظرًا
 بھ��ا یص��اب ق��د الت��ي والتش��وھات الش��ذوذات عل��ى خالل��ھ م��ن الص��حیة الثقاف��ة سلس��لة ق��ّراء لیتع��رف
 قب��ل الفح��ص بأھمی��ة وت��وعیتھم ال��زواج عل��ى للمقبل��ین النص��ائح فص��ولھ خ��الل م��ن یق��دم كم��ا األطف�ال، 
 .الِخلقیة بالتشوھات النسل إصابة احتمالیة الرتفاع نظرًا األقارب، زواج حالة في وخاصة الزواج،

 
 مفھ���وم ع���ن بالح���دیث األول الفص���ل یب���دأ فص���ول، ثالث���ة إل���ى) الِخلقی���ة التش���وھات( كت���اب ُیقس���م
 بالفص�ل  الكت�اب  وُیختتم الوراثي، التشخیص أھمیة الثاني الفصل ویناقش وأنواعھا، الِخلقیة التشوھات

 .الِخلقیة التشوھات على وأمثلة تصنیف عن بالحدیث الثالث
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تنفی�ذ مش�روع المعج�م    اس�تكمال  یقوم المرك�ز العرب�ي لت�ألیف وترجم�ة العل�وم الص�حیة حالی�ًا ب       

وھو أحد المشاریع الضخمة الت�ي تمث�ل أھ�م رك�ائز      المفسر للطب والعلوم الصحیة باللغة العربیة،
مص�طلح طب�ي    150000ف�ي مج�ال الط�ب، حی�ث یحت�وي عل�ى        إلى اللغ�ة العربی�ة   حركة الترجمة

غة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغ�ة العربی�ة م�ع التفس�یر والش�رح لك�ل مص�طلح، ویھ�دف         لبال
ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربی�ة لتك�ون المرجعی�ة الوحی�دة المعتم�دة      

المرك�ز وض�ع الش�روح لكاف�ة المص�طلحات ، وج�اري العم�ل        وقد أنج�ز   ،على مستوى الوطن العربي
 للق��ارئ الك��ریم بع��ضونح��ن ھن��ا نخت��ار ، ف��ي عملی��ة المراجع��ة النھائی��ة لك��ل ح��رف ونش��ره أوًال ب��أول

 .علیھا ، وذلك لالطالعوتفسیرھا ،المصطلحات
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  محمود مصطفى  میةوسأ.  / بقلم  

 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء  ونعرض ھنا بعضًا من ھذه األخطاء

 :يما یل الدارجة

 السبب الصواب الخطأ

  من فالن اندھش  -1
 .الخبر 

 من فالن ُدِھش   -
 .الخبر 

 المعاجم في یرد لم) اندھش( الفعل ألن  -
  بین فدھشت: الفارض ابن ویقول العربیة، 
 .مخبرًا عني الحال لسان وغدا...وجاللھ جمالھ 

 نوباتًا المریض عانى  -2
 .متكررة  

 المریض عانى   -
 متكررة نوباٍت 

 وجمع سالم، مؤنث جمع) نوبات( كلمة ألن  - 
 .بالكسرة ُینصب المؤنث 

  خبرًا علینا فالن أذاع  -3
 .سارًا 

   فینا/  بیننا فالن أذاع  -
 .سارًا خبرًا 

  االستیالء: معانیھ من) على( الجر حرف ألن  -
  ھنا المقصود أما وغیره، واألذى التسلطو 
 .ونشره الخبر فإذاعة 

  شدیدة صدیقتي  -4
 .الحساسیة 

  شدیدة صدیقتي   -
 .اإلحساس 

 المعاجم في ترد لم) الحساسیة( كلمة ألن  -
 مع واستخدامھا ِذكَرھا یكُثر ولكن العربیة، 
 مصدر فھي) اإلحساس( كلمة أما األمراض، 
 .أحسَّ الفعل 

  من الفریق انسحب  -5
 .المباراة 

  من الفریق خرج   -
 .المباراة 

 : السحب: العرب لسان في منظور ابن یقول  -
 ھنا المقصود أما األرض، وجھ على الشيء جّر

 .والترك فالتقھقر

  في فالن احَتَضَر  -6

 .المستشفى 

   في ُیْحَتَضُر فالن   -
 .المستشفى 

 حضره ما إذا) فالن ُرَضَتْحٌی: (نقول ألننا  - 
^Ñ�v`=�à�ò�v=^Öd=kv�fi==�mÈª�‰� : [تعالى وقال. الموت

„˝^=�lgj=Ï‡d=€_–) .[18:النساء.( 
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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 - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
 . cmls.orgwww.A 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  -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org تكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركزاوأخیرًا نستقبل استفسار - 
 . دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب :  

 

 

 .المرضى بعض   - .المرضى من البعض  -7

  تأِت لم) بعض( أن الصحاح في الجوھري ُیّقر  -
 القرآن في وردت وقد. العرب عند والالم باأللف
 قال التعریف) ال( بدون كثیرة مواضع في الكریم
]. ^Ë=⁄�òÃ=fi’ò≈f=Ÿƒ=ö≈f=Ω=”âàÿ^!: [تعالى

 ).71:النحل(

 مقاییسًا النتائج أظھرت  -8
 .مذھلة 

  النتائج أظھرت   -
 .مذھلة مقاییس 

 حیث الصرف، من ممنوعة) مقاییس( ألن  - 
  وزن على الجموع منتھى صیغ من إنھا  

 .تنوینھا یجوز ال لذا مفاعیل،  

 .الِفرار اللُص أراد   - .الَفرار اللص أراد  -9

  وھذا الھروب تعني الفاء بكسر) الِفرار( ألن  -
 الكشف فتعني الفاء بفتح) الَفرار( أما نقصده، ما

 .السنین من بلغت كم لمعرفة الدابة أسنان عن

 .خبثًا أھلھ أعیا الذي ھو الشاطر ألن   - .نبیھ الولد ھذا  - .شاطر الولد ھذا   -10

  المریض أصیب  -11
 .شدید بنزیف 

  المریض أصیب   -
 .شدیٍد بَنْزٍف 

 /َضَرَب: مثل َنَزَف للفعل مصدر) َنْزف( ألن   -

 .َضْرب  
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	7-  البعض من المرضى.
	11-  أصيب المريض 
	5-  انسحب الفريق من 
	9-  أراد اللص الفَرار.
	10-   هذا الولد شاطر.
	4-  صديقتي شديدة 
	3-  أذاع فلان علينا خبراً 
	-  لأن الفعل (اندهش) لم يرد في المعاجم
	6-  احتَضَرَ فلان في 
	2-  عانى المريض نوباتاً
	8-  أظهرت النتائج مقاييساً
	1-  اندهش فلان من 
	في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض الأخطاء اللغوية الشائعة والدارجة أحياناً على اللسان، وهي كثيرة ومفهومة المضمون بين الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضاً من هذه الأخطاء اللغوية وصوابها في اللغة العربية، ومن الأخطاء الدارجة ما يلي:
	-   دُهِش فلان من
	 العربية، ويقول ابن الفارض: فدهشت بين 
	 الخبر.
	 الخبر.
	 جماله وجلاله...وغدا لسان الحال عني مخبراً.
	-   عانى المريض
	 -  لأن كلمة (نوبات) جمع مؤنث سالم، وجمع
	 المؤنث يُنصب بالكسرة.
	 نوباتٍ متكررة
	  متكررة.
	-  لأن حرف الجر (على) من معانيه: الاستيلاء 
	-  أذاع فلان بيننا / فينا  
	 والتسلط والأذى وغيره، أما المقصود هنا 
	 خبراً ساراً.
	 ساراً.
	 فإذاعة الخبر ونشره.
	-  لأن كلمة (الحساسية) لم ترد في المعاجم
	-   صديقتي شديدة 
	 العربية، ولكن يكثُر ذِكرَها واستخدامها مع
	 الإحساس.
	 الحساسية.
	 الأمراض، أما كلمة (الإحساس) فهي مصدر
	 الفعل أحسَّ.
	-   خرج الفريق من 
	 المباراة.
	 المباراة.
	 -  لأننا نقول: (يٌحْتَضَرُ فلان) إذا ما حضره الموت. وقال تعالى: [ حتى إذا حَضَرَ أحَدَهُمُ الموتُ قال إني تبتُ الآن]. (النساء:18).
	-   فلان يُحْتَضَرُ في  
	 المستشفى.
	 المستشفى.
	-   بعض المرضى.
	 -  لأن (مقاييس) ممنوعة من الصرف، حيث
	-   أظهرت النتائج 
	  إنها من صيغ منتهى الجموع على وزن 
	 مقاييس مذهلة.
	 مذهلة.
	  مفاعيل، لذا لا يجوز تنوينها.
	-   أراد اللصُ الفِرار.
	-  هذا الولد نبيه.
	-   لأن الشاطر هو الذي أعيا أهله خبثاً.
	-   أصيب المريض 
	-   لأن (نَزْف) مصدر للفعل نَزَفَ مثل: ضَرَبَ/
	 بنَزْفٍ شديدٍ.
	 بنزيف شديد.
	  ضَرْب.

