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 م�ن  أكث�ر  أو كتاب�اً  الص�حیة  العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز أصدر وقد إال شھر یمر ال
 بعن�وان  ًاكتاب�  أخی�راً  ص�در  وق�د  الص�حیة،  الثقاف�ة  سلسلة أو المنھجیة، أو المترجمة، الكتب سلسلة

 ف�ي  128 رق�م  اإلصدار وھو الصحیة، الثقافة سلسلة من" ُبعد عن والتطبیب اإللكترونیة الصحة"
 أش�كال  ف�ي  ھائل�ة  تغی�رات  یشھد الحدیث العصر أن كون الُمؤَلف ھذا أھمیة وتأتي المجموعة، ھذه

 أنم�اط  تغی�ر : مث�ل  م�ن  المجتمع�ات  تعیش�ھا  الت�ي  المتغی�رات  تواك�ب  حت�ى  الصحیة الرعایة وأسالیب
 یش�ھدھا  الت�ي  الرقمی�ة  الث�ورة  نتیج�ة  معارفھم ازدیاد مع المرضى تطلعات سقف وارتفاع المرض،

 خ�الل  م�ن  ىالمرض�  ورعایة عالج،ال جودة تحسین إلى الصحیة الخدمات مقدمو یسعى لذلك العالم،
 .الحدیثة والعالجیة التشخیصیة التقنیات استخدام

 وص�لنا  حت�ى  التطبی�ب،  وس�ائل  تط�ویر  في االتصاالت تكنولوجیا في الھائل التطور ساھم وقد
 الكت�اب  ھ�ذا  تن�اول  وق�د  والم�ال،  والجھ�د  الوق�ت  م�ن  كثی�راً  ی�وفر  ال�ذي  ُبعد عن التطبیب مفھوم إلى

 الص�حیة  والمراقبة ُبعد، عن التطبیب وتعریفات الحدیث، العصر في الطب: منھا المحاور من عددًا
 الص�حة  تواجھھ�ا  الت�ي  التح�دیات  وأخی�راً  ُبعد، عن والتطبیب اإللكترونیة الصحة وشبكات ُبعد، عن

 .الصحي النظام ضمن ُبعد عن والتطبیب اإللكترونیة

 إال الص�حیة،  الثقاف�ة  سلس�لة  ض�من  األطب�اء  غیر من المختصین لغیر ُأِعَد أنھ مع الكتاب ھذا
 .طبیب كل لمكتبة جیدة إضافة عدُی أنھ

 

 .الموفق واهللا
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 السریري االستدالل مھارات 

 مقال عن ملخص

 اهللا الجار فھد خالد. دأ.

  الطب كلیة - الباطنیة األمراض قسم

 الكویت دولة

 الطب تعریب مجلة في صدرت                             
 

 الق��رار اتخ��اذ عن��د التفكیری��ة العملی��ات فیھ��ا یقص��د الت��ي" الس��ریري االس��تدالل" مھ��ارات تعتب��ر
 ك�ل  في السریري الطبي والتعلیم الممارسة في أھمیة المھارات أكثر من السریریة بالممارسة المرتبط

 ذي ص�حي  مھن�ي  ك�ل  وتأھی�ل  تعل�یم  في أساسي شرط ھي بل الطب، علوم وفروع الطبیة التخصصات
 واتخ�اذ  التش�خیص  مھ�ارات  تحس�ین  إط�ار  ف�ي  ذل�ك  ی�أتي  .المرض�ى  رعای�ة  و عالج في مباشرة عالقة
 م�ع  ذل�ك  وارتب�اط  الع�الج،  وط�رق  التش�خیص  ف�ي  الطبی�ة  األخط�اء  م�ن  والتقلی�ل  المعالجة بشأن القرار
 عل�ى  المرموق�ة  الطبی�ة  الجامع�ات  تح�رص  ل�ذا  الص�حیة؛  الرعای�ة  تق�دیم  وجودة المرضى سالمة قضیة
 م��ن مبك��رة مراح��ل ف��ي والص��حیة الطبی��ة الكلی��ات من��اھج ف��ي االس��تدالل مھ��ارات وتط��ویر تعل��یم دم��ج

 ع��ن الن�اجم  الض��رر وھ�ي  أخ��رى، لمش�كلة  متزای��دًا اھتمام�اً  المتقدم��ة ال�دول  ت��ولي كم�ا  الطب��ي، التعل�یم 
 القاص��ر  الس��ریري االس��تدالل  ع��ن الن��اجم المف��رط  التش��خیص وك��ذلك الض��روریة،  غی��ر االختب��ارات

 .الصحة اقتصادیات وعلى المرضى على سلبًا ذلك وانعكاس
 

 :وتشمل السریري، االستدالل لمھارات األساسیة المكونات
 

 والعالم�ات  المرض�ي  الت�اریخ  م�ن  البیان�ات  جم�ع  ف�ي  الدلیل على المبنیة الطبیة السریریة المھارات )1
  .البدني الفحص خالل من المرضیة

 .للمعلومات المنطقي والتحلیل التشخیصیة االختبارات نتائج وتفسیر استخدام )2
 .العلمي البحث من المثبتة األدلة على قائم فھم وفق المعرفیة التحیزات تفسیر )3
 .)والمریض الصحیة الرعایة مقدمي بین( القرار اتخاذ في المشاركة )4
 م�ع  والسریریة والطبیة األساسیة بالعلوم المعالج أو ،للطبیب جیدة معرفة على السریري االستدالل یرتكز

 المرض�ي  الت�اریخ  ألن وذل�ك  الم�ریض،  م�ع  التواص�ل  مھ�ارات  وخاص�ة  الس�ریریة،  المھ�ارات  م�ن  الجید التمكن
 آخ�ر،  مھ�م  عنص�ر  ویش�اركھما  الس�ریري  االس�تدالل  عملی�ة  مح�ور  یش�كالن  م�ا  غالبًا للمریض البدني والفحص

 تش��تمل منھجی��ة، بطریق��ة تدریس��ھ ی��تم م��ا ن��ادرًا أم��ر وھ��و التشخیص��یة االختب��ارات تفس��یر كیفی��ة فھ��م وھ��و
 ،)الق��رار بص��نع یتعل��ق فیم��ا البش��ري ال��دماغ عم��ل كیفی��ة ( المعرف��ي ال��نفس لعل��م فھ��م عل��ى األخ��رى العناص��ر
 یمك�ن  التي المھمة المھارات من) التفكیر في التفكیر( المعرفي فوق التفكیر مھارة تعد لذا البشریة؛ والعوامل

  .وتعزیزھا تعلمھا
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 ُنح�د  وكی�ف  معیوب�ًا،  للق�رارات  واتخاذن�ا  تفكیرن�ا  یك�ون  أن یمك�ن  وكی�ف  نفك�ر؟  كیف بفھم المھارة ھذه تبدأ
  .األساسیة والمھارات المعارف أفضل لدینا توفر أن وحتى إمكانیاتنا حدود في ذلك من

     أھمیت�ھ، م�ع   الموض�وع  ھ�ذا  ف�ي  العربی�ة  والمؤلف�ات  المص�ادر  ف�ي  ن�درة  ھن�اك  أن وللمت�ابع  للنظ�ر  والالفت
 ف�ي  النھضة عصور إبان المبادئ تلك من بعض تالمیذھم تعلیم في السبق لھم كان المسلمین األطباء أن و مع

 وتعلیم�ھ  فھم�ھ  عل�ى  ت�دل  أق�وال  والفیلس�وف  الطبی�ب  ال�رازي  بكر أبو عن أُِّثر عام ألف فقبل. الوسطي القرون
 دون الكت�ب  تنص�ھ  بم�ا  والع�الج  ت�درك  ال غای�ة  الط�ب  ف�ي  الحقیق�ة (: قول�ھ  ذل�ك  فم�ن  لتالمی�ذه،  االستدالل منطق
 االس��تدالل عناص��ر أھ��م م��ن ھ��و التفكی��ر ف��ي التفكی��ر أو ال��رأي فإعم��ال). خط��ر برأی��ھ الحك��یم الم��اھر إعم��ال

 م�ن  علت�ھ  عن�ھ  تتول�د  أن یمك�ن  ما كل عن المریض مساءلة یدع ال أن للطبیب ینبغي: (أیضًا وقولھ السریري،
 االس��تدالل دورة ف��ي األساس��یة المكون��ات إل��ى إش��ارة فی��ھ فقول��ھ ،)ب��األقوى یقض��ي ث��م الخ��ارج، وم��ن ال��داخل

. الق�رار  واتخ�اذ  المشكلة وتحلیل البدني، والفحص المرضي التاریخ من واألدلة المعلومات جمع من السریري
 النقرس�ي،  المفاص�ل  آل�م  بعالم�ات  مقارن�ة  المفاص�ل  التھ�اب  آالم عالم�ات  ف�ي  التشخیص�ي  ال�رازي  تفری�ق  ولعل

  الطبی��ة ممارس��تھ ف��ي الس��ریري االس��تدالل لمھ��ارة توظیف��ھ عل��ى دالل��ة والحص��بة الج��دري ب��ین تفریق��ھ وك��ذلك
 .)الرازي بكر أبو  - والحصبة الجدري في وكتاب النقرس، في رسالة(
 

 االس�������تدالل مھ�������ارات تط�������ویر یتطل�������ب
 ،المس���تمرة المطالع���ة م���ن س���نوات الس���ریري

 الس�����ریریة  والمعرف�����ة  الج�����ادة  والممارس�����ة
 ف�ي  األداء وتحس�ین  لتقییم التأملیة والمراجعة

 وآمن���ة فض���لى رعای���ة وتق���دیم الق���رار ص���نع
 ذو آخ���ر عنص���ر وھن���اك وذویھ���م، للمرض���ى

 الس��ریري االس��تدالل عملی��ة ف��ي كبی��رة أھمی��ة
 للمھنی���ین ینبغ���ي ول���ذا المرض���ى، فھ���م وھ���و

 عنص�ر  لدی�ھ  ش�خص  ك�ل  أن إدراك السریریین
 عل���ى كبی���ر وبش���كل ی���ؤثر واجتم���اعي نفس���ي

 و الص������حة حال������ة وعل������ى نفس������ھ الم������رض
  .الرفاھیة

 

 ویس�اعد  ب�ھ  الموصى للعالج أفضل وامتثال فضلى، نتائج إلى والمریض الطبیب بین الجید التواصل یؤدي
 المواق�ع  م�ن  عدی�د  العنكبوتی�ة  ةالش�بك  عب�ر  اآلن ویت�وفر  ھ�ذا  المتكررة، الطبیب لزیارات الحاجة من الحد على

 والدراس��ات بالمص��ادر النق��دي والتفكی��ر الس��ریري االس��تدالل مب��ادئ ف��ي المھتم��ین ت��زود الت��ي اإللكترونی��ة
 .السریري االستدالل مھارات لتطویر والتدریب

 شكل یوضح دورة االستدالل السریري وخطواتھا المختلفة 
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  السكري الكیتوني الحماض 

 مقال عن ملخص

 ربیع یوسف شیماء. د

  محرر طبي

  المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة

 الكویت دولة 

 الطب تعریب مجلةصدرت في 
 

 م�ن  ك�ل  یعانیھ�ا  الت�ي  لألنس�ولین  الح�اد  النقص عن الناتجة الشھیرة األعراض أحد ھو  الكیتوني الحماض
 م�ن  مزی�د ف�ي   یرغبون السكري داء مرضى من عدیدًا فإن لذلك والثاني، األول النوع من السكري داء مرضى
 .یلي فیما لھ الحدیث سنخصص ما وھذا یحدث، وكیف الكیتوني، الحماض موضوع حول المعرفة

 الكیتوني؟ الحماض یحدث كیف
  الس��كري،  داء مرض�ى  عن�د  ال��دم جلوك�وز  ارتف�اع  ع��الج ف�ي  األساس�ي  العام��ل ھ�و  األنس�ولین   ھرم�ون  إن

 تك�ون  باألنس�ولین  الجس�م  تزوی�د  ع�ن  والمس�ؤولة  البنكری�اس  ف�ي  الموج�ودة  بیت�ا  خالیا فإن لألطفال  وبالنسبة
 ف�ي  الموج�ودة  المناع�ة  أجس�ام  أن ھ�و  اآلن حت�ى  ل�دینا  المع�روف  والس�بب  األنسولین، صناعة على قادرة غیر
 .وتدمیرھا علیھا بالھجوم فتقوم  الجسم على دخیلة الخالیا ھذه أن خطأ تظن الدم

 

 كافی�ة  غی�ر  تك�ون  األنسولین كمیة فإن عادة، الكبار یصیب الذي السكري داء من الثاني للنمط بالنسبة أما
 تمام��ًا، معروف��ة لیس��ت ألس��باب مع��ھ تتفاع��ل وال تس��تجیب ال وخالی��اه  الجس��م أعض��اء أن أو الجس��م، لحاج��ة
 األنس�ولین،  ب�دون   طویل�ة  م�دة  الجس�م  استمر إذا وبذلك. األسباب ھذه أحد الوزن زیادة أو  السمنة أن ونعتقد

 الدموی�ة،  والش�عیرات  الش�رایین  داخ�ل  االرتف�اع  ف�ي  یس�تمر  الجلوك�وز  ف�إن  األنس�ولین،  وتأثیر مفعول بدون أو
 .والطاقة وللغذاء للجلوكوز،) نقص( عوز في وأعضاؤه وأنسجتھ الجسم خالیا وتبقى

 

 عل�ى  یحت�وي  الكب�د  ألن أوًال، الكب�د  إل�ى  یلج�أ  فإن�ھ  الطارئة، الحالة ھذه عن للدفاع الجسم من محاولة وفي
 الجلیك�وجین  یتح�ول  بیوكیمیائیة عملیات وبعد الجلیكوجین، یسمى مركب وھو الجلوكوز من احتیاطي مخزون

 نق��ص بس��بب أكث��ر ی��زداد ال��دم ف��ي الجلوك��وز إن ب��ل المش��كلة، تص��لح ال الخط��وة ھ��ذه ولك��ن جلوك��وز، إل��ى
 ف�ي  الموج�ودة  ال�دھون  م�ن  الالزم�ة  الطاق�ة  عل�ى  للحص�ول  األخیر المالذ إلى یلجأ الجسم فإن وھنا األنسولین،

 الدھنی�ة  األحم�اض  ھ�ذه  تتح�ول  وعن�دما  الدھنی�ة،  األحم�اض  تس�مى  مركب�ات  إلى تتحول التي الدھنیة  األنسجة
 حمض�یة  مركب�ات  وھ�ي  الكیتونی�ة،  األجس�ام  تس�مى  حمض�یة  مركب�ات  أو م�واد  العملیة ھذه عن نتجت  طاقة إلى
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 العناص�ر  ت�وازن  عل�ى  ی�ؤثر  أن ش�أنھ  م�ن  وھ�ذا  ال�دم،  حموض�ة  زی�ادة  بسبب سیئة آثارًا وتترك للجسم، مضرة
 .وغیرھا والمنجنیز، ،والصودیوم ،البوتاسیوم: مثل الدم في المھمة

 :األعراض
     غض��ون ف��ي وأحیان��ًا ،ًاس��ریع وأعراض��ھ الس��كري الكیت��وني الحم��اض عالم��ات تتط��ور م��ا غالب��ًا

 عل�ى  مؤش�ر  أول ھ�ي  التالی�ة  واألع�راض   العالم�ات  تك�ون  ق�د  األش�خاص  ل�بعض  وبالنس�بة  ساعة 24
 : السكري بداء إصابتھم
 .الشدید العطش )1
 .التبول كثرة )2
 .والقيء الغثیان )3
 .البطن في ألم )4
 .تعب أو ضعف )5
 .النفس ضیق )6
 .الفاكھة برائحة ًانفس )7
 .التشوش )8

 طری�ق  ع�ن  عنھ�ا  الكش�ف  یمك�ن  الت�ي  تحدی�ًدا  األكث�ر  الس�كري  الكیت�وني  الحم�اض  عالم�ات  تتضمن
 :یلي ما المنزلیة والبول الدم اختبار مجموعة
 .)الدم سكر فرط( الدم في السكر مستوى ارتفاع )1
 .البول في الكیتونیة األجسام مستوى ارتفاع )2
 

 و العالج : الوقایة
 

 داء ومض��اعفات ،الس��كري الكیت��وني بالحم��اض اإلص��ابة لتجن��ب ب��ھ القی��ام یمك��ن مم��ا كثی��ر ثم��ة
 ، ومنھا :األخرى السكري
 الب��دني النش��اط ممارس�ة  و الص��حي الطع�ام  تن��اول طری�ق  ع��ن: الس�كري  داء عل��ى الس�یطرة  )1

 أو ،الف��م طری��ق ع��ن تؤخ��ذ الت��ي الس��كري داء أدوی��ة وتن��اول ،الی��ومي ال��روتین م��ن كج��زء
 .التوجیھات حسب األنسولین

 لع��دة وتس�جیلھ  ،ال��دم س�كر  مس�توى  فح��ص  طری�ق  ع��ن:  ال�دم  ف�ي  الس��كر مس�توى  مراقب�ة  )2
 الوحی�د  الس�بیل  بدق�ة  المتابع�ة  ُتعد. األقل على ًایومی مرات أربع إلى ثالث من تتراوح مرات

 .المستھدف نطاقھ في الدم في السكر مستوى على الحفاظ لضمان
 
 ض�بط  كیفی�ة  ح�ول  الطبی�ب  م�ع  التح�دث  طری�ق  ع�ن :  الحاجة حسب األنسولین جرعة ضبط )3

 ومس�توى  طعام من الشخص تناولھی وما ،الطبیعي الدم سكر مستوى إلى األنسولین جرعة
 االرتف�اع  في الدم سكر مستوى بدأ إذا. أخرى أمراضًا یعاني الشخص كان إذا وما ، النشاط
 نطاق��ھ إل��ى ال��دم س��كر مس��توى ع��ودة م��ن للتأك��د الس��كري داء  ع��الج خط��ة  اتب��اع ینبغ��ي

 .المستھدف
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 إج�راء  ینبغ�ي  لضغوط تتعرض أو ،ًامریض كنت إذا:  الكیتونیة األجسام مستوى من التحقق )4
 األجس��ام مس��توى ك��ان إذا. ب��ھ  الكیتونی��ة األجس��ام مس��توى الرتف��اع ًاتحس��ب للب��ول فح��ص

 .طارئة رعایة اطلب أو الحال في بطبیبك فاتصل ،ًامرتفع الكیتونیة
 

 صدار جدید مرتقبإ
 )الطب الوقائي ( 

  ص�دار رق�م  یعد ھ�ذا الكت�اب ( الط�ب الوق�ائي ) اإل    
ف���ي األی���ام  ال���ذي سیص���در ع���ن المرك���ز    )  199 (

ض�من سلس�لة المن�اھج الطبی�ة     القلیلة القادمة، وھ�و  
 الط�ب  ف�روع  أح�د  الوق�ائي  الط�ب  یعدالمؤلفة ، حیث 

 وتبعاتھ�ا  األم�راض  توق�ع  إل�ى  تھ�دف  التي األساسیة
 یھ�دف  كم�ا  منھ�ا،  الوقای�ة  س�بل  وت�وفیر  حدوثھا قبل
 ع���ام بش��كل  للمجتم��ع  الص���حي المس��توى  رف��ع  إل��ى 

 مح����ـاوالت واستم����ـرت. خ����ـاص بش����كل ولألف����راد
 تمكَّ��ن حت��ـى الوقای��ة مج��ال ف��ي والعلم��ـاء الب��احثین

 م��ن) Edward Jenner( جین��ر إدوارد الع��الم
 م��ن الم��أخوذ الص��دید اس��تخدام باإلمك��ان أن��ھ إثب��ات

 وإح���داث للتلق���یح البق���ر بُج���دري المص���ابة األبق���ار
 تل��ك وكان�ت . الُج�دري  بم�رض  اإلص�ابة  ض�د  المناع�ة 

 الوق�ائي  الط�ب  تاریخ في الممیزة الفترات من الفترة
 الت�ي  األم�راض  م�ن  الوقای�ة  مرحل�ة  خاللھ�ا  وظھرت
 عش�ر  التاس�ع  الق�رن  م�ن  الثاني النصف في ازدھرت

 ،األم�راض  مس�ببات  عل�ى  التع�رف  م�ن  ص�احبھا  وما
 الج�راثیم  وعل�وم  ال�دواء  وص�ناعة  األبح�اث  مج�ال  ف�ي  الواض�ح  التط�ور  ب�دأ  العشرین القرن بدایة ومع

 وط���رق انتش���ارھا وط���رق لألم���راض المس���ببة العوام���ل بدراس���ة االھتم���ام وب���دأ الطبی���ة والطفیلی���ات
   .الوبائیات علم ازدھر وبالتالي مكافحتھا،

 
 یس�تعرض  الوق�ائي،  الط�ب  مفھ�وم  األول الفص�ل  ین�اقش  حی�ث  فص�ًال،  عش�ر  اثن�ى  إلى الكتاب یقسم
 الثال��ث الفص��ل ویتن�اول  الوق��ائي، الط��ب ف�ي  وأھمیتھم��ا الحیوی��ة والمؤش�رات  اإلحص��اء الث��اني الفص�ل 

 بینم�ا  المعدیة، األمراض من الوقایة على الضوء الرابع الفصل ویسلط الوبائیة، الممارسات إجراءات
 الس�ادس  الفص�ل  ویتع�رض  المعدی�ة،  غی�ر  المزمن�ة  األم�راض  م�ن  الوقای�ة  عل�ى  الخ�امس  الفص�ل  یركز

 التغذی�ة  س�وء  م�ن  الوقای�ة  ع�ن  للح�دیث  السابع الفصل ینتقل ثم المخدرات، تعاطي من الوقایة لموضع
 الفص�ل  یتن�اول  ث�م  البیئی�ة،  الص�حة  ع�ن  الث�امن  الفص�ل  ویتح�دث  الص�غرى،  المغ�ذیات  نقص عن الناتج
 لض�مان  الخم�س  للخط�وات  العاش�ر  الفصل ویتطرق البیئة، بعناصر المرتبطة الصحیة المخاطر التاسع

 المھنی�ة،  الص�حة  موض�وع  عش�ر  الح�ادي  الفص�ل  وین�اقش  البیولوجی�ة،  الملوثات من الغذائیة السالمة
 .الوقائي والطب المستدامة التنمیة عن بالحدیث عشر الثاني بالفصل الكتاب ُیختتم ثم
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 الدم بفرز العالجیة الفصادة 

 مقال عن ملخص

 لطفي جابر محمد. د

  المركزي الدم بنك  - دم أمراض طبیب

 الكویت دولة

 الطب تعریب مجلةصدرت في 
 

 الم��ریض م��ن الكام��ل ال��دم س��حب س��اسعل��ى أ ینط��وي طب��ي إج��راء وھ��ي) ال��دم فص��ل( العالجی��ة الفص��ادة
 م��ن ل�تخلص ف�رزه لل  وی�تم  الخالی�ا،  فاص�الت  تس�مى  خاص��ة أجھ�زة  طری�ق  ع�ن  األساس�یة  مكونات�ھ  إل�ى  وفص�لھ 
 ھ��ذا ویس��تخدم. للم��ریض الدموی��ة ال��دورة إل��ى المكون��ات ب��اقي إرج��اع ث��م وم��ن فی��ھ، المرغ��وب غی��ر المك��ون
 كلم�ة  إل�ى  الفص�ادة  لف�ظ  ویع�ود . األم�راض  م�ن  متنوع�ة  مجموع�ة  یعانون الذین المرضى لعالج الطبي اإلجراء
 مكون�ات  لفص�ل  مختلف�ة  تقنیات ستخدمت ینبغي إزالتھ. الذي للمكون وفقًا) واإلبعاد الفصل( تعني قدیمة یونانیة

 .معًا كالھما أو الغشائي، والترشیح ،)المركزي الطرد( التنبیذ:  وھي الدم
 

 :العالجیة الفصادة تقنیات
 

 لل�تخلص  ف�رزه  وی�تم  الوری�د  طری�ق  ع�ن  ال�دم  یؤخ�ذ  حیث ):المركزي الطرد( التنبیذ تقنیة )1
 عل��ى أساس��ًا الفص��ل ویعتم��د للم��ریض، المكون��ات ب��اقي تع��اد ث��م مع��ین، دم��وي مك��ون م��ن

 .الدم لمكونات المختلفة النوعیة الكثافات
 باس�تخدام  إزالت�ھ  الم�راد  المك�ون  فص�ل  بطریقة تعمل تقنیة وھي :الغشائي الترشیح تقنیة )2

 تس��مح وال خاللھ��ا ال��دم ض��خ ی��تم الش��كل أنبوبی��ة مس��امیة أغش��یة ذات تسلس��لیة مرش��حات
 مك�رون ) 0.6-0.2( المسام قطر یبلغ حیث الدم، خالیا دون فقط البالزما بمرور إال ثقوبھا

       یس��مى ث��اٍن مرش��ح إل��ى البالزم��ا دف��ع ی��تم ث��م ،)المختلف��ة الدموی��ة الخالی��ا أقط��ار م��ن أق��ل(
 حب��ات عل��ى یحت��وي غش��اء طری��ق ع��ن الم��رض مس��بب إلزال��ة"  البالزم��ا معالج��ة فلت��ر" 

 م�ادة  مع المرض مسبب ترسیب طریق عن أو إزالتھ، المراد للمكون مضادة بأجسام مغلفة
 الترش��یح( التقنی��ة ھ��ذه وتس��مى م��نخفض، ) األس الھی��دروجیني ( باھ��اء عن��د الھیب��ارین
 ).التسلسلي

 ).الغشائي والترشیح المركزي الطرد( السابقتین التقنیتین تجمع : ھجینة تقنیة )3
 

 :  الدم بفرز العالجیة الفصادة أنواع
 

 لت�ر  مل�ي ) 40 -30( إزال�ة  ت�تم  حی�ث  ):العالجي البالزما تبدیل( البالزما بفرز العالجي الدم فصد )1
 م��ن بم��زیج واالستعاض��ة عالجی��ة جلس��ة ك��ل ف��ي الم��ریض وزن م��ن كیل��وجرام لك��ل البالزم��ا م��ن
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 ُیزی��ل ،%0.9 بتركی��ز ع��ادي ملح��ي ومحل��ول ،%)5-4.5( بتركی��ز البش��ري األلب��ومین محل��ول
 ف�ي  والموج�ودة  للم�رض  المس�ببة  المادة من% 63حوالي الكلي البالزما لحجم مساو حجم تبدیل
 البروتین�ات  إزال�ة  ف�ي  فاعلی�ة  أكث�ر  اإلج�راء  ھ�ذا  یع�د . الحج�م  مض�اعفة  عند% 86 وحوالي الدم،
 عن�دما  العالجی�ة  النت�ائج  أفض�ل  البالزما تبادل ویعطي الدمویة، األوعیة داخل تكون ما غالبًا التي

 العالجی�ة  البالزم�ا  فص�د  ب�ین  الجم�ع  ی�تم  وع�ادة  بطیئ�ًا،  للم�رض  المسببة المادة إنتاج معدل یكون
 فص�د  اس�تخدام  ویمك�ن  مثل�ى،  عالجی�ة  نت�ائج  لتحقی�ق  للمناع�ة؛  مثبط�ة  أدویة المریض إعطاء مع

 المن�اعي  الجلوب�ولین  إلنت�اج  التجاری�ة  الجوان�ب  بعض في األصحاء للمتبرعین البالزما بفرز الدم
 واسع طیف عالج في تستخدم أن یمكن التي النادرة المضادة األجسام وجمع ،البالزما ومشتقات

 س�میة :  مث�ل  الفص�د  عملی�ة  أثن�اء  تح�دث  أن یمك�ن  الت�ي  المخ�اطر  وم�ن  المتنوع�ة،  األم�راض  من
 الم��ریض، دم زم��رة م��ع للبالزم��ا الدموی��ة الزم��رة تواف��ق وع��دم ،)لل��تجلط مانع��ة م��ادة( الس��ترات
  .والفیروسات الجراثیم أنواع ببعض العدوى واحتمالیة

 
 واس�تبدالھا  الكام�ل  ال�دم  من الحمر الدم كریات فصل ھو :الحمر الكریات بفرز العالجي الدم فصد )2

 كری�ات  أم�راض  م�ن  عدی�د  لع�الج  العملی�ة  ھ�ذه  تس�تخدم  المركزي، الطرد بواسطة سلیمة  بأخرى
 ومتالزم��ة الح�ادة،  الدماغی��ة بالس�كتة  المص�حوبة ) المنجلی��ة الخالی�ا  أنیمی�ا ( الوراثی��ة الحم�ر  ال�دم 

 .الحادة بالمالریا اإلصابة الحادة، الصدر
 

 الص�فیحات  كث�رة  م�رض  لعالج اإلجراء ھذا یستخدم :الدمویة الصفیحات بفرز العالجي الدم فصد )3
 الدموی���ة الص���فیحات ف���ي كبی���رة بزی���ادة المص���حوبة األم���راض م���ن وعدی���د األساس���ي، الدموی���ة
  .منھا الزائد من للتخلص

 
 ال��دم، س��رطان أن��واع م��ن عدی��د ع��الج ف��ي یس��تخدم :الب��یض الكری��ات بف��رز العالج��ي ال��دم فص��د )4

 .البیض الدم كریات عدد في كبیرة بزیادة المصحوبة األمراض من وغیرھا
 

 كثی�ر  لع�الج  العظ�م  نخ�اع  زرع ف�ي  االس�تخدامھ  الجذعی�ة  الخالی�ا  فصل یتم :الجذعیة الخالیا فصد )5
 .الدم )ابیضاض( سرطان من مثل : األمراض من

 
 ض�وئیة  بموج�ات  الحق�اً  وتش�عیعھ  للض�وء،  حس�اس  بعام�ل  ال�دم  معالج�ة  فی�ھ  تتم :الضوئي الفصد )6

 فص��ل عل�ى  ق�ادرة  الطریق�ة  وھ�ذه  المطل�وب،  العالج�ي  الت�أثیر  لتحقی�ق  مح�ددة  موجی�ة  أط�وال  ذات
 ف�وق  لألش�عة  المعرض�ة  میثوكس�الین  بم�ادة  كیمیائی�اً  ومعالجتھ�ا  الكام�ل  ال�دم  م�ن  الش�احبة  الطبقة

 الحم��ض( ال�دنا  تش��ابك ُینش�ط  حی�ث  للم��ریض، المع�الج  ال��دم إرج�اع  ث�م  ،A ال��نمط م�ن  البنفس�جیة 
 لھ��ذه المب��رمج الم��وت ح��دوث إل��ى ی��ؤدي مم��ا للع��الج؛ ةالمعرض�� الخالی��ا ف��ي )DNA: الن��ووي
 وال�دواء  الغ�ذاء  إدارة قب�ل  م�ن  حالی�اً  المعتم�د  ھ�و  العالجی�ة  الفص�ادة  م�ن  النوع ھذا عدوُی الخالیا،

 عملی�ات  بع�د  فع�ل  ك�رد  الناتج�ة  األم�راض  ف�ي  وك�ذلك  التائی�ة،  میةاألرو اللمفومة لعالج األمریكیة
 ).القولون كتقّرح( المناعیة األمراض بعض عالج وفي األعضاء، زراعة

 

 :  الوعائیة اإلتاحة

  فص�د ال وأثن�اء  ال�دم،  مج�رى  م�ن  الكیمیائی�ة  الم�واد  بع�ض  إلزال�ة  أو إلدخ�ال،  ومباشرة سریعة طریقة وھي
 أح�د  في اإلبرة إدخال طریق عن وذلك الدمویة، األوعیة إلى للوصول متعددة طرق ُتستخدم الدم بفرز العالجي
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:  ھ��ي أساس��یة، ط��رق ل��ثالث اللج��وء یمك��ن ذل��ك، تع��ذر وإذا المرف��ق، مفص��ل أم��ام ب��الحفرة الموج��ودة األوردة
 .الوریدي الشریاني) الرقعة( الطعم – الوریدي الشریاني الناسور – الوریدیة القثطرة

 :  العالجي الدم فصد استعمال دواعي
 

                         ال�������دم بف�������رز العالج�������ي للفص�������د األمریكی�������ة للجمعی�������ة األدل�������ة إل�������ى المس�������تندة لإلرش�������ادات تبع�������ًا
 :التالي الجدول في موضحة وھي  ،)م2016 عام(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المختلفة  أنواع فصد الدم العالجي واستعماالتھا في عالج األمراض یوضح جدول
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 :  والمضاعفات الجانبیة اآلثار
 

 أطب��اء قب��ل م��ن إجراؤھ��ا ی��تم عن��دما خاص��ة المض��اعفات م��ن م��نخفض بمع��دل العالجی��ة الفص��ادة ت��رتبط
 : وھي اإلجراء، بھذا واسعة درایة وذوي متدربین وممرضین متخصصین

 
 .المستخدمة للتخثر المانعة المواد بسمیة المرتبطة الجانبیة اآلثار )1
 .المبھمة الوعائیة التفاعالت )2
  .الوریدیة اإلتاحة مضاعفات )3
 الفیروس�یة،  والعدوى التحسس،: (مثل الطازجة، المجمدة البالزما باستخدام المرتبطة التفاعالت )4

 الدم). لنقل المصاحبة الرئویة واإلصابة
 .المستخدم البشري لأللبومین المالئم غیر التخفیف بسبب الدم انحالل )5

 
 خبر طبي

 
 الجدید العقار اعتمدت األمریكیة والدواء الغذاء إدارة

Ubrelvy النصفي بالصداع مصاب لملیار جدید أمل 
 

 ش�خص  ملی�ار  نح�و  توّرق التي للمشكلة جذري عالج عن الباحثین النصفي الصداع لمرضى جدیدة بشرى
 می�دیكال " موق�ع  وص�فھ  جدی�د،  عق�ار  عل�ى   FDAاألمریكی�ة  وال�دواء  الغ�ذاء  إدارة وافق�ت  حی�ث  الع�الم،  ح�ول 

  .األسواق في الحالیة لألدویة بدیًال سیكون بأنھ المتخصص الطبي" إكسبریس
 

 ال لم��ن الخی��ارات أفض��ل یك��ون ق��د Ubrelvy اس��م علی��ھ أطل��ق ال��ذي الجدی��د ال��دواء ف��إن الموق��ع، ووفق��ًا
 أع�راض  عل�ى  القض�اء  عل�ى  یعم�ل  حی�ث  حالی�ًا،  األس�واق  ف�ي  الموج�ودة  النص�في  الص�داع  أدوی�ة  تناول یمكنھم
 األدوی�ة،  وتقی�یم  بح�وث  مرك�ز  ف�ي  العص�بیة  المعلوم�ات  مكت�ب  م�دیر  ع�ن  الموق�ع  ونقل. تمامًا النصفي الصداع

 النص�في  الص�داع  لمرض�ى  مھم�اً  خی�اراً  یمث�ل  ال�دواء  إن قولھ دان، بیلي األمریكیة والدواء الغذاء إلدارة التابع
 أنھ كما لكثیرین، مناسبًا ویكون األعراض، لھذه علیھ الموافقة تتم الذي فئتھ في األول إنھ حیث البالغین، من

 ملی�ار  نح�و  ھن�اك  أن المتخص�ص  الطب�ي  الموق�ع  وأوض�ح . األخ�رى  لألدوی�ة  یس�تجیبون  ال لم�ن  أیضًا جید خیار
 لھ�ا  تقری�ر  ف�ي  األمریكی�ة،  النص�في  الص�داع  مؤسس�ة  كشفت وقد النصفي، الصداع یعانون العالم حول شخص

 . رجًال 16 كل من واحد یعانیھ بینما تعانیھ، سیدات خمس كل من واحدة أن
 ).م29/12/2019 األحد،: القبس جریدة(
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 )الصامت القاتل( األفالتوكسین سم 

 مقال عن ملخص

 د.أمنیة حسني شمس الدین إعداد/ 

 محرر طبي

  الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز  

 الكویت دولة 

 

 ،)الس�وداني  الف�ول  وخصوص�اً ( المكس�رات  :مث�ل  تناولھ�ا  یشیع التي الغذائیة المواد بعض تتعرض
 عب�اد  وب�ذور  والسمس�م،  القط�ن،  ب�ذر : مث�ل ( الزیتی�ة  والبذور) واألرز القمح،: مثل( والحبوب ،والذرة

 وھ��ي األفالتوكس��ین، بم��ادة التل��وث إل��ى والكاك��او والقھ��وة، المجفف��ة، والفواك��ھ والتواب��ل، ،)الش��مس
 الرشاش�یات  فطری�ات  م�ن  معین�ة   أن�واع  تنتجھ�ا   والطعم والرائحة اللون عدیمة سامة مادة عن عبارة
: مث�ل  الع�الم  م�ن  والرطب�ة  الح�ارة  المن�اطق  ف�ي  خصوص�اً  طبیعی�ة  بص�ورة  األغذیة تلك على تنمو التي
  Aspergillus)الُمَتَطفَِّل��ة الرَّشَّاِش��یَُّة وفط��ر ، (Aspergillus flavus) الصَّ�ْفراء  الرَّشَّاِشیَُّة فطر

)parasiticus، التقلی�دي  الطھ�ي  أثناء بالحرارة تنحل وال كیمیائیًا ثابتة السموم ھذه تعتبر ولألسف 
 ل�یس  ولكن�ھ  األفالتوكس�ین،  س�موم  نسبة من یقلل قد بالماء األغذیة غسل أن ُوجد وقد ، التحمیص أو

 بج��دران االلتص��اق وش��دیدة الم��اء ف��ي ال��ذوبان قلیل��ة الس��موم تل��ك ألن نظ��رًا ،الكافی��ة بالدرج��ة فع��اًال
 ومش�كالت  المناع�ة،  ض�عف  ع�ن  فض�الً  بالس�رطان  اإلص�ابة  إل�ى  السموم تلك تناول ویؤدي. المحاصیل

 ال�بطن،  ف�ي  ًاآالم�  بھ�ا  الح�اد  التس�مم  یس�بب  ق�د  كم�ا . األطف�ال  ل�دى  النم�و  وإعاق�ة  الھضمي، الجھاز في
 ف�ي  تسببًا الطبیعیة المواد أكثر ُتعد أنھا بالذكر ویجدر. الكبد ونخر الرئة، في السوائل وتجمع والقیئ،

 الص�حة  لمنظم�ة  التابع�ة  الس�رطان  ألبح�اث  العالمی�ة  الوكال�ة  تص�نیف  وفق وذلك الكبد، وسرطان تسمم
 وك�ذلك  والحص�اد،  الزراع�ة  أثن�اء  الزراعی�ة  المحاص�یل  تص�یب  لھ�ا  المنتجة الفطریات أن كما العالمیة،

 اللح�وم  ف�ي  الس�موم  تل�ك  ظھ�ور  إل�ى  یؤدي مما والطیور؛ الحیوانات أعالف أیضًا وُتلّوث التخزین عند
 .األعالف تلك على تغذت قد التي والطیور للحیوانات األلبان ومنتجات

 
 الس�وداني،  الفول وخصوصًا( المكسرات تناول عن االبتعاد: السموم تلك من الوقایة طرق وتشمل 

   وكذلك ، بالفطریات تلوثھا یظھر التي أو اللون وتغیر الذبول عالمات علیھا تظھر التي) والفستق

http://www.acmls.org/


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

 الش�ركات  م�ن ) الس�وداني  الف�ول  زب�دة : مث�ل ( المكسرات من المختلفة األنواع زبدة شراء عن االمتناع
 وض�مان  المكس�رات  ج�ودة  فح�ص  بع�د  ب�المنزل  تحض�یرھا  یتم أن ویفضل المغمورة، أو الموثوقة غیر

م�ن   للس�رطان  المس�بب  األفالتوكس�ین  ت�أثیر  من یقلل قد األغذیة بعض تناول أن وُیعتقد طازجة، كونھا
 ،)والبق��دونس والك��رفس، ، األب��یض الج��زر و الج��زر،: مث��ل( الخیمی��ة األزھ��ار ذوات النبات��ات: مث��ل

"  الس����بیرولینا وبكتیری����ا ، الورقی����ة الخض����راوات: مث����ل( الكلوروفی����ل عل����ى المحتوی����ة واألغذی����ة
Spirulina "، العذب��ة المی��اه وطحال��ب "Chlorella("، االنتب��اه یج��ب ث��م وم��ن والث��وم، والبص��ل 

 بتن�اول  االلت�زام  وع�دم  ،الغذائي التنوع على الحرص مع الیومیة الوجبات في األغذیة تلك تضمین إلى
 أیض�اً  الض�روري  وم�ن . طویل�ة  زمنیة فترات مدار على التلوث لخطر المعرضة األغذیة من واحد نوع
 .علیھا المدون الصالحیة بتاریخ االلتزام و ،طویلة لمدة والتوابل والبذور الحبوب تخزین عدم
 
 
 
 
 
 
یوضح تلوث بعض المحاصیل الزراعیة بالفطریات المنتجة لسموم  شكل 
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 عد الصحة اإللكترونیة والتطبیب عن ُب) 1 

 م�ن  كثی�ر  تسییر في ًامحوری دورًا الیوم التقنیة تلعب
 ف���ي الروتینی���ة اإلج���راءات فم���ن. والمھم���ات األعم���ال
 وص��وًال اإللكترونی�ة  بالحكوم�ة  م��رورًا الحك�ومي  القط�اع 

 تح��والت م��ن ذل��ك یتض��من وم��ا الذكی��ة، الحكوم��ة إل��ى
 والتعلیمی����ة  المص����رفیة القطاع����ات ك����ل ف����ي متمی����زة

 التقنی�ة  س�اھمت  إذ. الص�حي  المج�ال  وكذلك واإلعالمیة،
 الطب���ي، األداء كف��اءة  رف��ع  ف���ي الماض��یة  العق��ود  خ��الل 

 بش�كل  للمعلومة الوصول لسھولة القرار؛ اتخاذ وسرعة
 المج��االت كاف��ة تط��ویر ف��ي س��اھمت كم��ا. وس��ریع دقی��ق

 م����ن »الراجع����ة التغذی����ة« مفھ����وم وع����ززت الطبی����ة،
 األبح��اث إل��ى الطب��ي الواق��ع م��ن المستخلص��ة البیان��ات

 ب�النفع  العام�ة  الص�حة  عل�ى  یع�ود  بما الطبیة والدراسات
 .الكبیر

 أش���كال ف���ي ھائل���ة تغی���رات الح���دیث العص���ر یش���ھد
 المتغی�رات،  م�ن  كثی�ر  لمواكبة الصحیة الرعایة وأسالیب

 وتغی�ر  الص�حیة،  الرعای�ة  تكلف�ة  احتواء صعوبة مثل من
 تق����دیم احتی����اج أم����اكن واخ����تالف الس����كانیة، التركیب����ة
 الق��رارات دع��م ف��ي واالتص��االت المعلوم��ات تكنولوجی��ا وت��أثیر الم��رض، أنم��اط وتغی��ر الص��حیة، الرعای��ة

 المعلوم�ات  انتق�ال  وتط�ور  وتطالع�اتھم،  مع�ارفھم  ازدی�اد  مع المرضى تطلعات سقف وارتفاع السریریة،
 الص�حیة  الخ�دمات  مق�دمو  دوم�اً  ویس�عى . الص�حیة  للمعلومات العنكبوتیة الشبكة واستخدامات والمعرفة،

 واس�تخدام  التك�الیف،  خف�ض  م�ع  الم�واطنین،  حی�اة  وك�ذلك  الم�ریض  ورعایة وعالج، جودة، تحسین إلى
 .والمواطنین المرضى من كبیر لعدد الحدیثة والعالجیة التشخیصیة التقنیات
 ث��م التطبی��ب، وس��ائل تط��ویر ف��ي فعال��ة مس��اھمة س��اھم االتص��االت تكنولوجی��ا ف��ي الھائ��ل التط��ور إن
 م�ن  كثی�راً  ت�وفر  اإللكترونیة البیئة على القائمة الصحیة األنظمة إن حیث بعد، عن التطبیب مفھوم انتشر
 إدخ�ال  إل�ى  المستش�فیات  بع�ض  اتجھ�ت  ل�ذا  ،وتحض�رھا  ال�دول  تق�دم  ف�ي  وتس�اھم  والم�ال،  والجھد الوقت

 االقتص�ادیة  أو الص�حیة،  ظ�روفھم  تح�ول  ال�ذین  المرضى مع التفاعل لتعزیز الطبي الحقل في التكنولوجیا
 .أخرى جھة من األطباء بین التواصل ولتعزیز جھة، من البالد خارج السفر من

 األول الفص��ل ع��رض فق��د ع��د،ُب ع��ن والتطبی��ب اإللكترونی��ة الص��حة ح��ول الح��دیث الكت��اب ھ��ذا تن��اول
 ث�م  لتطبیقاتھ�ا،  ونم�اذج  اإللكترونی�ة  الص�حة  تعری�ف  الث�اني  الفص�ل  وأوض�ح  ، الح�دیث  العص�ر  ف�ي  للطب

 ھ��ذا یك��ون أن نأم��ل. واس��تخداماتھ وأھمیت��ھ، ع��د،ُب ع��ن التطبی��ب ع��ن بالح��دیث الثال��ث الفص��ل اس��تفاض
 الحدیث��ة التقنی��ة ح��ول الق��ارئ معلوم��ات وأث��رى اإللكترونی��ة، الص��حة مفھ��وم بالش��رح أوض��ح ق��د الكت�اب 
 .عدُب عن التطبیب مجال في الحالیة
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 المرشد في اإلسعافات األولیة ) 2
 

 المھ��داة الرحم��ة ھ��و األولی��ة اإلس��عافات عل��م إن
 تخفی�ف  إل�ى  ی�ؤدي  إن�ھ  حی�ث  المص�ابین،  إلى هللا من

 نج�اح  ف�رص  م�ن  ویزید إصابتھم تسببھا التي آالمھم
 الناتج�ة  للمض�اعفات  التعرض دون عالجھم استكمال

 ع��الج ب��دء ف��ي الت��أخیر یتس��بب فق��د. اإلص��ابة ع��ن
 األولی��ة اإلس��عافات تلقی��ھ ع��دم ع��ن الن��اتج المص��اب

 إل����ى وص����ولھ بع����د عالج����ھ وب����دء إص����ابتھ ف����ور
 ح�دوث  إل�ى  ت�ؤدي  مض�اعافات  حدوث في المستشفى

 أو جس�دیة،  إعاق�ھ  كان�ت  سواًء للمصاب دائمة إعاقة
 ف�ي  یتع�رض  ل�م  ش�خص  یوج�د  فال. ذھنیة أو حركیة،

 ناتج�ة  تك�ون  ق�د  ص�حیة  لوعك�ة  حیات�ھ  م�ن  حقب�ة  أیة
 م�ا  لح�ادث  تعرض�ھ  ع�ن  ناتج�ة  إصابة أو مرض، عن

 ذل���ك ویش���مل خارج���ھ، أو المن���زل، ف���ي ك���ان س���واًء
 اإلس��عافات إج��راء یك��ون وق��د العم��ل، مج��ال إص��ابات
 ب��ین و المص��اب نج��اة ب��ین الفاص��ل الح��د ھ��و األولی��ة

 فقدان��ھ حت��ى أو أعض��ائھ، م��ن عض��و لس��المة فق��ده
 .هللا قدر ال لحیاتھ
 

 الب�ـد  ول�ذلك  بأنواعھ�ا،  للحوادث التعرض عند بحیاتھم الناجین عدد من تزید األولیة اإلسعافات إن
 ق�د  وال�ذین  إلی�ھ  یحت�اجون  م�ن  إنق�اذ  ف�ي  یس�اھم  مم�ا  األولی�ة،  باإلس�عافات  عل�م  لدی�ھ  یكون أن فرد لكل

 مھ�دد  ح�د  إل�ى  اإلص�ابة  تط�ور  وك�بح  آالمھ�م  تخفی�ف  فیس�تطیع  إلی�ھ  المق�ربین  أو أس�رتھ،  م�ن  یكون�ون 
 المت�درب  یس�تطع  ل�م  إن حی�ث  قص�وى،  أھمی�ة  ذو األولیة اإلسعافات في تدریبي منھج تلقي إن. للحیاة
 بالجھ��ات االتص��ال ویت��ولى الطب��ي لإلس��عاف یحت��اج م��ن معرف��ة یس��تطیع األق��ل فعل��ى باإلس��عاف القی��ام

 موق��ع إل��ى وص��ولھم لح��ین اإلس��عاف ف��ي تعلیم��اتھم اتب��اع ویس��تطیع الحال��ة لھ��م ویص��ف المختص��ة،
 .المصاب

 
 معلوم�ات  تتض�من  فصول أربعة إلى »األولیة اإلسعافات في المرشد« أیدینا بین الذي الكتاب ُیقسم
 ع�ام  بش�كل  األولی�ة  اإلس�عافات  مب�ادئ  إلى تطرقنا األول الفصل ففي وطبیة، علمیة قاعدة ذات مبسطة
 األولی�ة  لإلس�عافات  خصص�ناه  فقد الثاني الفصل أما لألفراد، اإلسعاف وأولویات مستوى تحدید وكیفیة

 ول�ذا  الح�االت،  م�ن  غیرھ�ا  عن للحیاة تھدیدًا األكثر وھي األولى الدرجة من الطارئة بالحاالت الخاصة
 الدرج�ة  م�ن  الطارئة الحاالت إسعاف عن الثالث الفصل في تحدثنا ثم اإلسعاف، في األولویة لھا یكون

 الت�ي  الثالث�ة  الدرجة من الطارئة الحاالت إلسعافات ُخصص الذي الرابع بفصلھ الكتاب وُیختتم الثانیة،
 .مستعجلة غیر حاالت تعد
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تنفیذ مشروع المعج�م المفس�ر   استكمال یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا ب
وھ��و أح��د المش��اریع الض��خمة الت��ي تمث��ل أھ��م رك��ائز حرك��ة    للط��ب والعل��وم الص��حیة باللغ��ة العربی��ة، 

غ��ة لمص��طلح طب��ي بال  150000ف��ي مج��ال الط��ب، حی��ث یحت��وي عل��ى     إل��ى اللغ��ة العربی��ة  الترجم��ة
اإلنجلیزی��ة ومقابلھ��ا المص��طلح باللغ��ة العربی��ة م���ع التفس��یر والش��رح لك��ل مص��طلح، ویھ��دف ھ���ذا           
المش��روع إلیج��اد أداة موح��دة للمص��طلحات الطبی��ة العربی��ة لتك��ون المرجعی��ة الوحی��دة المعتم��دة عل��ى   

وقد أنجز المركز وضع الشروح لكاف�ة المص�طلحات ، وج�اري العم�ل ف�ي عملی�ة        ،بيمستوى الوطن العر
 ،المص��طلحات للق��ارئ الك��ریم بع��ض ونح��ن ھن��ا نخت��ار  ، المراجع��ة النھائی��ة لك��ل ح��رف ونش��ره أوًال ب��أول  

 .علیھا ، وذلك لالطالعوتفسیرھا
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 مصطفى محمود ةسومیأ.  / 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، ونعرض 

 :يما یل للغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجةھنا بعضًا من ھذه األخطاء ا
 

 السبب الصواب الخطأ

 .اهللا ذكر تنس ال  - . اهللا ذكر تنسى ال -1
 والفعل ، المضارع الفعل تجزم) الناھیة ال( ألن -
 حذف جزمھ فعالمة لذا ، اآلخر معتل) تنسى(

 . العلة حرف

 بحرف ُجرت إذا االستفھامیة) ما( إن حیث -  ؟ سافرت ِلَم  - ؟ سافرت لما -2
 ) .ِلَم( فتصبح ، تحذف ألفھا فإن جر، 

 . المتروك الشيء على یدخل) الباء( حرف ألن - .بالحق الباطل تبدل ال - . بالباطل الحق تبدل ال -3

  في أیام ثالث قضیت -4
 . المستشفى 

 في أیام ثالثة قضیت  -
 . المستشفى 

  تخالف) عشرة إلى ثالثة من األعداد( ألن -
 . التأنیث و التذكیر حیث من المعدود 

  من السكان إخالء تم -5
 . المنزل 

 من المنزل إخالء تم  -
 .السكان 

 لیس و ُیخلى الذي ھو المنزل ألن وذلك -
 .السكان

         ؟ مؤمنًا ألست -6
 . مؤمن هللا الحمد نعم

 ؟ مؤمنًا ألست  -
 . مؤمن هللا الحمد بلى 

 ب اإلثبات یكون ، بالھمزة السؤال بدأ إذا - 
 ) .نعم( ب النفي یكون حین في ،) بلى( 

 . المحذوفة الیاء عن عوضًا جاءت) التاء( ألن - . إلیك اشتقت أبِت یا  - . إلیك اشتقت أبتي یا -7
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  -: نود التذكیر بأن
 ، "E-Book" إلكترونیةجمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ   -
 . "CD's" قراص مدمجةأ وعلى   
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
 . www.Acmls.org اإللكترونيیمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع  - 

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

 

 

  ھذا علیكم یخفى ال  - .األمر ھذا یخفاكم ال -8
 .األمر 

 بل ، بنفسھ یتعدى ال) خفى( الفعل ألن - 
 .جر حرف إلى یحتاج 

 . مذكرة ولیست ، مؤنثة) بئر( كلمة ألن - . عمیقة البئر ھذه  - . عمیق البئر ھذا -9

  كثیرة البلد ھذه  -10
 . الحضاریة المعالم 

 المعالم كثیر البلد ھذا -
 . الحضاریة 

 قال. مؤنثة ولیست مذكر،) البلد( كلمة ألن  -

  :تعالى             صدق 

 ) .1( رقم آیة البلد، سورة. العظیم اهللا

 . إلى الجر بحرف یتعدى) تردد( الفعل ألن  - . المكتبة إلى تردد  - . المكتبة على تردد -11
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	11- تردد على المكتبة .
	10-  هذه البلد كثيرة 
	9- هذا البئر عميق .
	8- لا يخفاكم هذا الأمر.
	7- يا أبتي اشتقت إليك .
	6- ألست مؤمناً ؟         نعم الحمد لله مؤمن .
	5- تم إخلاء السكان من 
	4- قضيت ثلاث أيام في 
	3- لا تبدل الحق بالباطل .
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