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 المرك�ز  یك�ون  وب�ذا  الص�حیة،  الثقافة كتب سلسلة من جدیدًا كتابًا م 2019 مایو شھر خالل المركز أصدر
 .المتخصص غیر للقارئ الصحیة الثقافة مجال وھو المجال، ھذا في كتاب 124 مسیرتھ خالل أصدر قد

 خمس�ة  تح�ت  بالكت�اب  الموض�وع  ھ�ذا  معالج�ة  تم�ت  حی�ث  الغذائی�ة،  المع�ادن  عنوان تحت الكتاب ھذا وجاء
 المغ��ذیات إل�ى  الفص�ول  بقی�ة  وتطرق�ت  الغذائی�ة  المع�ادن  خ��واص ع�ن  بالح�دیث  األول الفص�ل  ف�ي  ب�دأت  فص�ول 

 وتنتھ��ي الغذائی��ة، المع��ادن م��ن اإلنس��ان احتیاج��ات وم��دى الص��غرى، المعدنی��ة والمغ��ذیات الكب��رى، المعدنی��ة
 .الغذائیة المعادن نقص أثر عن خاص بفصل الفصول

 المجموع�ات  إح�دى  ھ�ي  فالمع�ادن  اإلنس�ان،  لحیاة المھمة الموضوعات من یعد الموضوع ھذا أن شك وال
 األساس��یة، الدھنی��ة واألحم��اض والفیتامین��ات، الغذائی��ة، المع��ادن: وھ��ي األساس��یة، الغذائی��ة للم��واد األرب��ع

 .األساسیة األمینیة واألحماض

 اإلنس��ان جس��م إن حی��ث ، اإلنس��ان لجس��م أھمی��ة م��ن الغذائی��ة للمع��ادن م��ا الك��ریم الق��ارئ عل��ى یخف��ى وال
 دور لھ�ا  الت�ي  اإلنزیم�ات  م�ن  أساس�یاً  ج�زءاً  تش�كل  المع�ادن  م�ن  العدی�د  ھن�اك  وأن مختلف�ة،  مع�ادن  من یتركب
 یك�ون  أن یج�ب  اإلنس�ان  غ�ذاء  أن نج�د  لذلك اإلنسان، جسم داخل الفیزیولوجیة الوظائف من العدید في واضح

 .األربع الغذائیة المجموعات من متوازنًا

 م�ن  نقص�ھ  یؤدي وماذا ، اإلنسان لجسم الغذائیة المعادن من معدن كل أھمیة لیوضح الكتاب ھذا جاء وقد
 ثقاف�ة  ثقافت�ھ  إل�ى  لیض�یف  المتخص�ص  غی�ر  وخاص�ة  الق�ارئ،  علیھ�ا  یطل�ع  أن األھمیة من أنھ وأرى .أمراض
 .حیاتھ في تطبیقھا أثناء منھا یستفید أخرى

 التوفیق ولي واهللا
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ب تنفی�ذ مش�روع المعج�م المفس�ر للط�     اس�تكمال  یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العل�وم الص�حیة حالی�ًا ب    
 إلى اللغة العربی�ة  الترجمةتي تمثل أھم ركائز حركة وھو أحد المشاریع الضخمة ال ،والعلوم الصحیة باللغة العربیة

غة اإلنجلیزیة ومقابلھا المص�طلح باللغ�ة العربی�ة م�ع     لمصطلح طبي بال 14000في مجال الطب، حیث یحتوي على 
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        

وق��د أنج��ز المرك��ز وض��ع الش��روح لكاف��ة المص��طلحات ،    ،يالمرجعی��ة الوحی��دة المعتم��دة عل��ى مس��توى ال��وطن العرب��  
ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفس�یرھا  ، وجاري العمل في عملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال بأول

 .الًطالع القّراء علیھا

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

 

 )الجلوكوما أو الزرق( العین في األزرق الماء 

 ربیع یوسف شیماء .د / إعداد

 بالمنتج��ات الض��ارة الجانبی��ة اآلث��ار بتحدی��د المتعل��ق الفارم��اكولوجي العل��م بأنھ��ا الدوائی��ة الیقظ��ة تع��رف
 .منھا والوقایة قبتھااومر وتقییمھا وكشفھا الصیدالنیة
 :الدوائیة الیقظة أھداف

 
 .لألدویة الجانبیة لألعراض المبكر االكتشاف )1
 .األدویة لبعض المعروفة الجانبیة األعراض زیادة اكتشاف )2
 .الجانبیة لألعراض المحتملة الخطورة عوامل على التعّرف )3
 .الدواء جودة مراقبة )4
 .األدویة استعمال من الناتجة األضرار حدوث منع )5
 .األدویة سالمة یخص فیما اآلراء و المعلومات جمع )6
 الص�یدالنیة  المستحض�رات  وج�ودة  وفعالی�ة  مأمونی�ة  یخ�ص  فیم�ا  العالمي المستوى على والتواصل التعلیم )7

 . العالج في المستخدمة

 :الدوائیة الیقظة مھام

 .تسویقھا بعد األدویة  متابعة )1
 .المختصة اإلدارات إلى وإحالتھا الصیدالنیة المستحضرات جودة تقاریر  متابعة )2
 .حدوثھا من الحد أو لمنعھا المؤدیة الحلول ووضع وتقییمھا الجانبیة، األعراض عن الكشف )3
 .األدویة وجودة بمأمونیة المتعلقة البالغات استقبال )4
  .الحاجة عند معھم للتواصل استخدامھا أجل من الصلة ذات بالجھات ُتعنى للبیانات قاعدة إنشاء )5
 .الدولیة والمنظمات الھیئات من الواردة األخبار متابعة )6
 ق�رارات  خ�الل  م�ن  المتداول�ة  الص�یدالنیة  المستحض�رات  مأمونی�ة  حی�ال  المناسبة بالتوصیات القیام )7

 .االستشاري الدوائي التیقظ فریق
 تنفی�ذ  لمتابعة الصحیین والمختصین األدویة شركات وكالء:  مثل الصلة ذات الجھات مع التواصل )8

 .  ذلك من والتأكد الدوائیة والسالمة للتیقظ الوطني المركز متطلبات
 .الدوائیة الیقظة بمھام القیام ومتابعة التدریبیة البرامج إعداد )9

 
 التسویق؟ قبل اإلكلینیكیة الدراسات من الواردة بالمعلومات ىیكتف ال لماذا
 نس��بة وتقی��یم مأمونیتھ��ا و األدوی��ة فاعلی��ة م��ن للتأك��د فعال��ة طریق��ة اإلكلینیكی��ة الدراس��ات تع��د

 الح�االت  أغل�ب  ف�ي  ك�افیین  یكونان ال قد الدراسة ومدة المرضى عدد لكن ، بمنفعتھا مقارنة خطورتھا
 .قلیل بمعدل إال النادرة األعراض الكتشاف
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 : یلي فیما الجانبیة األعراض معرفة في اإلكلینیكیة الدراسات استخدام عوائق تلخیص یمكن
 
 طویل�ة  فت�رة  بعد إال تظھر ال التي الجانبیة األعراض معرفة عدم إلى یؤدي قد الدراسات مدة قصر )1

 .الدواء استخدام من
 الجانبی��ة األع��راض معرف��ة ع��دم إل��ى ت��ؤدي ق��د بالدراس��ة المش��مولین األش��خاص ع��دد محدودی��ة )2

 .النادرة
 خ�الل  من أنھا غیر ، معین مرض لعالج تصرح أدویة فھناك ، بھا المصرح االستخدام دواعي قلة )3

 م�ن  یزی�د  مم�ا  علیھ�ا،  منص�وص  غی�ر  أخرى أمراض عالج في فعالیتھا تثبت اإلكلینیكیة الدراسات
 .الجانبیة األعراض حدوث احتمال معھ ویزید الدواء استخدام مجال

 ال مم�ا  واح�د،  بم�رض  مص�ابین  أش�خاص  أو طبیعی�ین،  أش�خاص  عل�ى  اإلكلینیكیة الدراسات إجراء )4
 .أخرى أدویة استخدام أو مرض من بأكثر المصابین المرضى مع للدواء الفعلي االستخدام یعكس

 الحوام�ل،  النساء أو األطفال، أو السن، كبار:  مثل المجتمع فئات جمیع الدراسة عینة شمول عدم )5
 .والمرضعات

 م�ا  لمرحلة الدوائي والتیقظ الجانبیة، األعراض لرصد وطني مركز وجود إلى الحاجة مدى یبرر وھذا
 .التسویق بعد
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 الرجال عند ومضاعفاتھ السكري داء 

  قناويأحمد جابر . د / إعداد

 طبیب مسجل باطني – مستشفى األمیري وزارة الصحة – دولة الكویت

 تتص��ف متالزم��ة إل��ى تش��یر المس��میات م��ن وغیرھ��ا الس��كري الب��ول أو الس��كر م��رض أو الس��كري داء إن
 ھرم�ون  نق�ص  ع�ن  والن�اجم  الدم سكر تركیز في طبیعي غیر ارتفاع مع الجلوكوز) أیض( استقالب باضطراب
 ی�تم  ال الس�كري  ب�داء  لإلص�ابة  وكنتیج�ة  األم�رین،  ك�ال  أو لألنس�ولین  األنس�جة  حساسیة انخفاض أو األنسولین

 الخالی��ا تبق�ى  بینم��ا ال�دم  ف��ي الجلوك�وز  م�ن  زائ��دة كمی�ات  تواج��د إل�ى  ی�ؤدي  مم��ا طاق�ة؛  إل��ى الجلوك�وز  تحوی�ل 
 أض�راراً  یس�بب  ال�ذي  األم�ر  ال�دم  س�كر  زی�ادة  م�ن  المرض�یة  الحال�ة  تتط�ور  السنین مرور ومع  للطاقة، مفتقدة

 وأم��راض الدماغی��ة والس��كتة القل��ب، أم��راض: مث��ل الدموی��ة واألوعی��ة الطرفی��ة لألعص��اب بالغ��ة ومض��اعفات
 ال�ذي  الس�كري  والق�دم  المتك�رر  واللث�ة  الجل�د  والتھ�اب  الس�كري  األعصاب واعتالل العین شبكیة واعتالل الكلى
 .األطراف بتر إلى یتطور أن یمكن
 

  : األول النمط من السكري داء
 إنت�اج  ع�ن  المس�ؤولة  البنكری�اس  ف�ي " بیت�ا " خالی�ا  المناع�ة  جھ�از  یھاجم وفیھ الذاتیة، المناعة مرض ھو

 ال�دم،  ف�ي  كمیت�ھ  وتق�ل  األنس�ولین  م�ن  جدًا قلیلة كمیة البنكریاس ینتج لذلك نتیجة بتدمیرھا؛ ویقوم األنسولین
 .السكري بداء المصابین المرضى إجمالي من%10 -5 یمثل النوع وھذا الجلوكوز أیض على یؤثر مما

 :الثاني النمط من السكري داء
 والت�اریخ  الوراث�ة  أو الزائ�دة،  السمنة أو العمر، في بالتقدم عادة السكري داء من النمط ھذا یرتبط
% 95-90 ویمث�ل  انتش�اراً  األنم�اط  أكث�ر  الثاني النمط ویعتبر السكري، بداء لإلصابة العائلي المرضي

 .السكري بداء المصابین المرضى إجمالي من
 :السكري داء أعراض
 الزائ��د، والج��وع المتك��رر، والتب��ول الش��دید، العط��ش: یل��ي م��ا ف��ي الس��كري داء أع��راض وتتمث��ل

 والش�فاء  الج�روح  التئ�ام  ت�أخر  الرؤیة، في وتغیرات والخمول، بالتعب الزائد والشعور الوزن، وفقدان
 مس�توى  فح�ص  عن�د  الس�كري  داء یش�خص  بالجل�د،  مس�تمرة  حك�ة  الم�ریض  یع�اني  كم�ا  الع�داوى،  من

 الص�ائم  ال�دم  س�كر  أو الری�ق  عل�ى  ال�دم  بس�كر  یع�رف  ما وھذا شراب، أو طعام أي تناول قبل الدم سكر
 .  لتر دیسي/ جرام ملي) 120 -70( بین یتراوح الطبیعي ومستواه

 الرجال؟ عند الجنسي الضعف إلى السكري داء یؤدي كیف
 ض�خ  مش�كالت  ع�ن  والن�اتج  الطرفی�ة  األعص�اب  التھ�اب  إل�ى  ی�ؤدي  الدم في السكر نسبة ارتفاع إن
 عل��ى ت��ؤثر وبالت��الي خاص��ة بص��فة التناس��لیة ولألعض��اء عام��ة بص��فة لألعض��اء الش��رایین ف��ي ال��دم

 ض��عف یس��بب مم��ا الجم��اع، عملی��ة إلتم��ام القض��یب إل��ى ال��دم دف��ع ع��ن المس��ؤولة الدموی��ة ال��دورة
 یعی�ق  مم�ا  المن�وي  الس�ائل  لزوج�ة  ف�ي  یتسبب الدم سكر ارتفاع أن كما القذف، واضطرابات االنتصاب

 ی�ؤثر  مم�ا  والخمول؛ العام الضعف یعاني السكري داء مریض أن إلى إضافة المنویة الحیوانات حركة
 یش�عر  حی�ث  الجنس�یة،  القدرة على التأثیر في كبیرًا دورًا النفسي للعامل أن كما الجنسیة، الرغبة على

 .  المطاف نھایة ھي السكري بداء إصابتھ أن المریض
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  :المعالجة طلب وأھمیة المشكلة حجم
 الجنس��ي بالض��عف اإلص��ابة لخط��ر ج��دًا كبی��رة بنس��بة الس��كري ب��داء المص��ابون الرج��ال یتع��رض

% 25 م�ن  بأق�ل  مقارن�ة  بالعنان�ة  الس�كري  داء مرض�ى  من% 50 -35 بین ما یصاب حیث ،)العنانة(
 الدموی��ة األوعی��ة عل��ى ال��دم ف��ي الس��كر زی��ادة ت��أثیر بس��بب وذل��ك الس��كري، ب��داء المص��ابین غی��ر م��ن

 معالج�ات  خاص�ة ( المختلف�ة  األدوی�ة  وأث�ر  النفس�ي  االض�طراب  عام�ل  وج�ود  إلى باإلضافة واألعصاب،
 للض�عف  التع�رض  احتمالی�ة  بزی�ادة  تن�ذر  التي العوامل من العمر في التقدم ویعتبر ،)الدم ضغط ارتفاع

  .السكري داء مریض لدى الجنسي
 دور یكم�ن  وھن�ا  المش�ورة  وطل�ب  المرض�یة  الحال�ة  وج�ود  اكتش�اف  عل�ى  المعالجة نقاط أھم تتركز

 األطب�اء  م�ن  المباش�ر  االستفس�ار  عل�ى  وس�اعدھم  المرض�ى  عل�ى  ھ�ذا  سھل فقد السكر، متابعة عیادات
 وق�د  المتابع�ة،  زی�ارات  عن�د  منتظم�ة  بص�ورة  عنھ�ا  والس�ؤال  لعرض�ھا  األطب�اء  وتش�جیع  المش�كلة  عن

 وع�رض  النفس�ي  الح�اجز  كس�ر  عل�ى  المرض�ى  لتش�جیع  العی�ادة  في إرشادیة لوحات وضع مفیدًا یكون
 الجنس�ي  للض�عف  النفس�یة  واألسباب العضویة األسباب بین التفریق یتم أن البد. الطبیب على المشكلة
 م�ن  االس�تیقاظ  وعن�د  باللی�ل  ال�ذاتي  االنتصاب حدوث وكذلك باستمرار، ووجوده حدوثھ طبیعة بتقصي

  .نفسیة أسباب وجود على یدل والذي النوم
 ووج��ود ھرمونی��ة اض��طرابات وج��ود عل��ى ت��دل عالم��ات أی��ة ع��ن للكش��ف الب��دني الفح��ص یھ��دف
 وتحدی��د الطرفی��ة، األعص��اب التھ��اب أو الش��رایین، تض��یق عالم��ات أو ال��دم، ض��غط الرتف��اع عالم��ات
 .المعالجة في تغییر وأي الجنسي الضعف حدوث بین الزمنیة العالقة

  : المتوفرة العالجات
 تك��ون عن��دما وخاص��ة والتحلی��ل، بالش��رح النفس��ي للع��الج الم��ریض یس��تجیب ق��د: النفس��ي الع��الج )1

 ھ�ذا  ویتطل�ب  الع�الج،  إمكانی�ة  ع�ن  الم�ریض  بطمأن�ة  وتب�دأ  النفس�ي،  االض�طراب  ع�ن  ناتج�ة  الحالة
 .الطبیعي وضعھا إلى الزوجیة الحیاة الستعادة معین أسلوب اتباع على الزوجین تفاھم

 
 اإلث��ارة ح��دوث عن��د بالقض��یب الدموی��ة األوعی��ة توس��ع عل��ى األدوی��ة ھ��ذه تعم��ل:  ال��دوائي الع��الج )2

 إل�ى  عمل�ھ  ویس�تمر  الجم�اع،  قبل تناولھ ویجب االنتصاب، حدوث إلى یؤدي بدوره وھذا الجنسیة،
 ألن القل�ب؛  مرض�ى  ل�دى  اس�تخدامھ  جواز عدم ھي الجانبیة األعراض أشھر ومن متفاوتة، فترات

 .الیوم في واحدة مرة من أكثر باستخدامھ ینصح وال الدم، ضغط في حادًا ھبوطًا یحدث ھذا
 
 ال�دم  ت�دفق  نتیج�ة  یح�دث  االنتصاب أن حقیقة على المعالجة ھذه تعتمد: القضیب في بالحقن العالج )3

 لزی�ادة  القض�یب  داخل مادة حقن فیھا یتم ومنھا االنتصاب، قوة زیادة وبالتالي القضیب جسم داخل
 المحافظ��ة وبالت��الي ال��دم رج��وع علمن�� وس��دھا األوردة عل��ى الض��غط وبالت��الي بالقض��یب ال��دم ت��دفق
 وتجربتھ�ا  العی�ادة  ف�ي  الحق�ن  عملی�ة  بش�رح  الطبی�ب  یق�وم  أن ویج�ب  معقول�ة  لفترة االنتصاب على

 للت�ذكیر،  الفی�دیو  وتس�جیالت  المكتوب�ة  بالشروحات المریض تزوید أیضًا ویجب االستجابة، لتحدید
 ح���دوث اس���تمرار ومنھ���ا المحتمل���ة، المض���اعفات عل���ى وتعریف���ھ الم���ریض عل���ى التأكی���د ویج���ب

 إل��ى الحض��ور وس��رعة مؤلم��ًا االنتص��اب ك��ان إذا أو مس��تمرة س��اعات ث��الث م��ن ألكث��ر االنتص��اب
 .الطارئة المعالجة لطلب المستشفى
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 لع�الج  انتش�اراً  الطرق أھم ثاني المعالجة ھذه تمثل: المطاطیة والحلقات المخلخلة باألنابیب العالج )4
 أنبوب�ة  في القضیب إدخال على الجھاز ھذا فكرة تعتمد السكري، داء مرضى لدى الجنسي الضعف

 القض�یب؛  ح�ول  ف�راغ  یح�دث  تش�غیلھا  وعن�د  األنبوب�ة  م�ن  الھواء تسحب بمضخة متصلة مستطیلة
 ی�تم  االنتص�اب  عل�ى  وللمحافظ�ة  االنتص�اب،  ح�دوث  عل�ى  ویس�اعد  األوردة توسیع على یساعد مما

 .القضیب جذر حول مطاطیة حلقة وضع
 
 حق�ن  وتعتب�ر  ال�ذكورة،  ھرمون�ات  ف�ي  نق�ص  وج�ود  حال في المعالجة لھذه نلجأ: الھرموني العالج )5

 لھ��ؤالء تق��دم معالج��ة أفض��ل ھ��ي أس��ابیع ثالث��ة أو أس��بوعین، ك��ل م��رة التستوس��تیرون ھرم��ون
 .المرضى

 
 م�ن  ال�دم  تس�رب  ح�االت  إص�الح : مثل قلیلة حاالت في المعالجة لھذه اللجوء یتم:  الجراحي العالج )6

 بع�د  الج�راح  یق�رر  وفی�ھ  الطبي، العالج فشل حاالت في وكذلك الشرایین، ترقیع وعملیات األوردة،
 م��ن كافی��ة درج��ة لتن��تج القض��یب داخ��ل خاص��ة بالس��تیكیة أس��طوانات زرع الم��ریض م��ع التش��اور

 .االنتصاب

 أن كم��ا الخص��وبة، درج��ة عل��ى ی��ؤثر ال الس��كري داء أن للم��ریض نوض��ح أن الب��د الخت��ام، وف��ي
 ب��داء إص��ابتھ إن الم��ریض یش��عر حی��ث الجنس��یة، الق��درة عل��ى الت��أثیر ف��ي كبی��رًا دورًا النفس��ي للعام��ل

 م�ن  ص�دیقاً  السكري داء المریض یجعل أن ویجب حًال لیس الیأس أن إال المطاف، نھایة ھي السكري
 والمحافظ�ة  الس�كري  عی�ادات  خ�الل  م�ن  الدوری�ة  والمتابع�ة  الوجب�ات  تنظ�یم  م�ع  ب�العالج  االلتزام خالل
 .النتائج أفضل إلى للوصول المرتفعة النفسیة الحالة على
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 الصحي وضعك على یدل الشفاه لون                                                

 البوھي المنعم عبد رمزي. د: إعداد
 الكویت دولة – الصحة وزارة الصحي الخالدیة مركز – أول عام مارسم

 
 في وتؤثر بالفم یحیط الذي الوجھ من اللین الجزء ھي فالشفاه... ...  خطیر لموضوع جمیل مقالة عنوان

 الوج��ھ بجل��د مقارن��ة طبق��ات) 5-3( م��ن یتك��ون رقی��ق جل��د یغطیھ��ا خارجی��ة طبق��ة م��ن الش��فاه تتك��ون النط��ق،
 األوعی��ة تظھ��ر ول��ذلك الص��بغیة، الخالی��ا ولقل��ة لرقت��ھ ش��فاف فلون��ھ ل��ذا طبق��ة، 16 م��ن یتك��ون ال��ذي الس��میك
 تغی�رات  أي وج�ود  وم�ع  الطبیعی�ة،  للش�فاه  الممی�ز  األحم�ر  الل�ون  الش�فاه  یعط�ي  مم�ا  تحت�ھ،  الموج�ودة  الدمویة
 للم��ریض، الطبی��ب فح��ص أثن��اء وتالح��ظ الش��فاه عل��ى تظھ��ر م��ا س��رعان فإنھ��ا بال��دم وخاص��ة بالجس��م داخلی��ة
 وص�حة  الحیوی�ة  عل�ى  دالل�ة  یعط�ي  ال�ذي  الطبیع�ي  األحم�ر  الل�ون  م�ن  درج�ات  ث�الث  إل�ى  الش�فاه  ألوان وتنقسم
 وس�وف  غالب�ًا،  مرض�یة  حال�ة  عل�ى  ی�دالن  والل�ذان ) األبیض( والشاحب) الشفاه زرقة( األزرق واللون الجسم،

 . حدة على كامًال اللونین ھذین أسباب من بعضًا نستعرض
 للحی��اة، مھ��دد منھ��ا بعض�اً  والتنفس��یة القلبی��ة األم�راض  م��ن ع��دد ع�ن  تن��تج: الش��فاه زرق�ة 
 : ومنھا

 
    :Carbon Monoxide Poisoningالكربون أكسید بأول التسمم )1

 ؛)االحت�راق  أم�اكن  ف�ي  یتواجد والرائحة اللون عدیم غاز وھو( منھ كبیرة كمیة ُتستنشق عندما التسمم یحدث
 واالرتب�اك  الغثی�ان  و الص�داع : التس�مم  أع�راض  وتش�مل  الموت، إلى یؤدي وربما األنسجة تلف إلى یؤدي مما

 .األزرق للون الشفاه لون وتغیر
  :Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseالمزمن الُمسد الرئوي الداء )2

 الت�نفس  وض�یق  المخ�اط  وزی�ادة  المس�تمر  بالس�عال  ویتمی�ز  ص�عباً  الت�نفس  یجع�ل  رئ�وي  م�رض  ع�ن  عبارة ھو
 بكمی�ات  التدخین مدمني یصیب ما غالبًا والجلد، الشفاه زرقة یسبب مما بالدم؛ األكسجین مستویات وانخفاض

 .طویلة ولمدة كبیرة
  :Congenital Cyanotic Heart Diseaseالزراقیة الخلقیة القلبیة األمراض )3

 م�رض  وأش�ھرھا  ال�دم  في األكسجین مستویات انخفاض إلى وتؤدي الوالدة منذ تشخص وراثیة، أمراض ھي
 وتض��خم الممتط��ي واألورط��ى البطین��ي، الح��اجز وتش��وه الرئ��وي، الص��مام تض��یق: وھ��ي القلبی��ة ف��الو رباعی��ة
   .األیمن البطین

 )  :Emphysemaالنفاخ( المزمن الرئة انتفاخ )4
 .المزمن الھوائیة الشعب التھاب فیھ یحدث رئوي مرض ھو
  pneumoniaAspiration: غریبة مواد شفط أو استنشاق عن الناتج) الشفطي( الرئوي االلتھاب )5

 تتض��من الغریب��ة، الم��واد الستنش��اق الت��الي الھوائی��ة والش��عب ال��رئتین التھ��اب فی��ھ یح��دث رئ��وي م��رض ھ��و
 .األزرق للون والشفاه الجلد لون في وتغیرًا بالتنفس صعوبة مع بالصدر ألمًا: األعراض
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     :Asthmaالربو )6
 صنق�  مع التنفس أثناء صفیر وصوت المستمر السعال مع التنفس بصعوبة یتمیز تحسسي، رئوي مرض ھو

 .الشفاه زرقة وبالتالي األكسجین
  Suffocation:االختناق )7

 األكسجین نقص وبالتالي انسداده إلى یؤدي مما الھوائي؛ المسلك إلى غریب جسم دخول عند االختناق یحدث
  .الشفاه وزرقة بالدم

  :  Collapse of the Lungالرئة) انخماص( ضمور )8
 عل��ى یض��غط مم�ا  بالرئ��ة؛ المح�یط  البل��وري الغش�اء  داخ��ل محب�وس  ھ��واء وج�ود  بس��بب یح�دث  رئ��وي داء ھ�و 

  .الدم أكسجین ونقص ضمورھا مسببًا الرئتین
   : Pulmonary Edemaالرئوي) الوذمة( التورم )9

 ف�ي  فشل أو حاد ھبوط عن والناتج الرئتین حول الجسم سوائل من كمیة وجود بسبب یحدث رئوي مرض ھو
 .القلب
 : Epiglottitisالمزمار لسان التھاب  )10
 یس�بب  مم�ا  المزم�ار،  لس�ان  وت�ورم  التھ�اب  ح�دوث  یسبب مما بعدوى؛ اإلصابة بسبب للحیاة، مھددة حالة ھي

  .التنفسي للسبیل انسدادًا
   ) :Pulmonary Embolismالرئوي االنصمام( الرئوي الوعائي االنسداد )11
 للرئة، المغذیة  الدمویة األوعیة داخل واستقرارھا دمویة جلطة تحرك نتیجة تحدث للحیاة، مھددة حالة ھي

 .الشفاه وزرقة األكسجین ونقص التنفس ضیق مع بالصدر حادة آالم:  أعراضھا
    :Mountain Sicknessالجبال داء )12
 ع��ن تزی��د ارتفاع��ات إل��ى منخفض��ة ارتفاع��ات م��ن المف��اجئ للتغی��ر نتیج��ة األش��خاص یص��یب ح��اد فع��ل رد ھ��و

 ھن��اك ولك��ن الش�اھقة،  لالرتفاع��ات ت��دریجیًا تتكی�ف  األش��خاص معظ�م  أن نج��د البح��ر، س�طح  ف��وق ق�دم  8000
 وم�ن  ق�اتالً  األحی�ان  بع�ض  ف�ي  یك�ون  ق�د  فع�ل  رد معھ�م  ویح�دث  االرتفاع�ات  لھ�ذه  یتكیف�ون  ال األشخاص بعض

  .الشفاه زرقة إلى یؤدي مما الدم؛ أكسجین ونقص القلب، دقات وزیادة التنفس ضیق: اإلكلینیكیة مظاھره
   :Bronchiectasisالقصبات توسع  )13
 الكیس�ي  التلی�ف  من نوعًا مسببًا ؛ةالمتكرر الھوائیة الشعب بالتھابات لإلصابة نتیجة الھوائیة الشعب تمدد ھو

  .الشفاه وزرقة باألكسجین الدم إمداد وقلة الھوائیة الشعب انسداد إلى یؤدي بدوره الذي للرئة
   :  Tetralogy of Fallotالقلبیة فالو رباعیة  )14
 الص�مام  تض�یق : وھ�ي )  خلقی�ة ( ال�والدة  من�ذ  تتواج�د  قلبی�ة  عی�وب  أربعة من مركبة نادرة حالة فالو رباعیة تعد

 ف�ي  المعالج�ة  تب�دأ  أن والب�د  األیم�ن،  البط�ین  وتض�خم  الممتط�ي،  واألورط�ي  البطین�ي،  الحاجز وتشوه الرئوي،
  .النمو في تأخر مع الوالدة منذ الشفاه زرقة اإلكلینیكیة المظاھر وتشمل باكر، وقت
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 :Cardiac Tamponade) قلبي اندحاس( القلب ُدكاك  )15
 یس�بب  مم�ا  القل�ب،  یغل�ف  ال�ذي  الت�أمور  غش�اء  داخ�ل  الخل�وي  السائل أو الدم احتباس من خطیرة طبیة حالة ھو

  .والشفاه الجلد زرقة مسببًا التنفس، آلیة یعطل كما بالدم، الكافي االمتالء من یمنعھ القلب على ضغطًا
 :  Cor  Pulmonaleالرئوي القلب )16
 ال�دم  ض�خ  ف�ي  قص�ور  إل�ى  ی�ؤدي  مم�ا  األیم�ن؛  البط�ین  وتوس�ع  بتض�خم  القلب فیھا یتمیز حیث مرضیة حالة ھي

  .واألظافر الشفاه وزرقة المزمن، والسعال التنفس في ضیق:  أعراضھ ومن الرئتین، إلى بفعالیة
  : Ventricular  Septal Defect (VCD;)البطیني الحاجز عیوب )17

 وغی��ر المؤكس��ج ال��دم اخ��تالط إل��ى ی��ؤدي مم��ا البطین��ین؛ ب��ین ثق��ب وج��ود ف��ي البطین��ي الح��اجز عی��وب تتمث��ل
 .واألظافر الشفاه حول وخصوصًا اللون أزرق الجلد ویظھر المؤكسج

 :الشفاه شحوب
 أن یمك�ن  االبیض�اض،  إل�ى  ومیلھ�ا  الطبیع�ي  للونھ�ا  للش�فاه  المخاطی�ة  األغش�یة  أو الجل�د  فق�دان  ھو
 الص�داع  أو الش�قیقة  نوب�ات : ومنھ�ا  األس�باب،  عل�ى  یتوق�ف  وھ�ذا  بالت�دریج،  أو فجأة یرغالت ھذا یحدث

 م�ن  ك�ذلك  المنجل�ي،  ال�دم  فق�ر  أو التغذی�ة  س�وء  ع�ن  الن�اتج  س�واء  ال�دم  بفق�ر  اإلص�ابة  وكذلك النصفي،
 ع��ن الناجم��ة الط��وارئ حال��ة ف��ي أو الش��دید، الح��زن أو الش��دید الخ��وف ح��االت ف��ي یح��دث أن الممك��ن
 .  حادة إصابة أو حاد مرض
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 البیئیـة السیـاحة 

 المراد على غالب/ أ:  إعداد
 الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز - الطب تعریب مجلة تحریر مدیر

 ب��ین التواص��ل جس��ر وھ��ي لإلنس��ان والحض��اریة الثقافی��ة بالجوان��ب ت��رتبط دینامیكی��ة حرك��ة الس��یاحة إن
 معیش�ة  وارتف�اع  الس�یاحیة  المجتمع�ات  لتطور طبیعیة ومحصلة والشعوب، لألمم اإلنسانیة والمعارف الثقافات

 إنتاجی�اً  قطاع�اً  تعتبر حیث الدولیة، التجارة في القطاعات أھم من الیوم أصبحت السیاحة أن إلى إضافة الفرد،
% 47 عل�ى  العرب�ي  ال�وطن  ویس�تحوذ . التنمیة برامج لتحقیق وھدفًا القومي الدخل زیادة في مھمًا دورًا یلعب
 إل�ى  قیاس�اً  متواضعة العربیة السیاحة إسھامات فإن ذلك من الرغم وعلى. القدیمة الحضارات آثار سیاحة من
 ح�ین  ف�ي  اإلجم�الي  المحل�ي  الن�اتج  م�ن % 3 المتوسط في تتعدى ال فھي األخرى، الدول في السیاحة توفره ما
 عالمی�اً  الس�یاحة  أھمی�ة  وتتزای�د  س�یاحیًا،  المتقدمة الدول في ذلك عن ویزید ،%11 یبلغ العالمي المتوسط أن
 ك�ون  یرشح مما الثقافات، وتالقي والحضارات، الشعوب وامتزاج الكون، وتقارب العولمة، منحنى یواكب بما

 المتغی��رات م��ع نموھ��ا مع��دالت تتناس��ب) وتقنی��ة وحض��اریة واجتماعی��ة اقتص��ادیة: (عالمی��ة ظ��اھرة الس��یاحة
 .عالمیًا المتسارعة
 :البیئیة السیاحة ماھیة

 للمتع�ة  طلب�اً  الع�الم  ح�ول  بالس�فر  للن�اس  تس�مح  ترفیھی�ة  عملی�ة  أنھ�ا  عل�ى  الس�یاحة  تع�رف  األدبی�ات  معظم
 من�اطق  عل�ى  التع�رف  طری�ق  ع�ن  خب�رات  عل�ى  والحصول الطبیعة وجمال لألمم، الحضاري اإلرث واستكشاف

 ثقافی�ة  ومع�الم  طبیعی�ة  لمن�اطق  بیئی�اً  رش�یدة  وزیارات بأسفار القیام فھي البیئیة السیاحة أما. العالم في جدیدة
 االس�تمتاع  أج�ل  م�ن  اإلزع�اج  مظ�اھر  م�ن  مظھ�ر  ألي نس�بیاً  تتع�رض  ل�م  الحاضر أو الماضي إلى تنتمي أخرى

 اجتماعی��ة مش��اركة ویكف��ل ال��زوار، عل��ى م��نخفض س��لبي ت��أثیر ل��ھ یك��ون مم��ا ق��درھا ح��ق وتق��دیرھا بالطبیع��ة
 .المحلیین السكان جانب من ومفیدة فعالة واقتصادیة

 
 :البیئیة السیاحة أھمیة

     م��ن والجوی��ة والبحری��ة البری��ة الطبیعی��ة الحی��اة حمای��ة ث��م وم��ن البیئ��ي الت��وازن عل��ى المحافظ��ة )1
 تحقی��ق آلی��ات عل��ى یح��افظ مم��ا المعالج��ة، أس��الیب م��ن ب��دًال وقای��ة كم��نھج تس��تخدم فإنھ��ا التل��وث
 .المستدامة والتنمیة والصحة التوازن

 یح��افظ بم��ا اس��تخراجھا أو اس��تعمالھا، أو الم��وارد اس��تھالك ف��ي الس��لوكي الترش��ید ض��وابط وض��ع )2
 الوق�ت  نفس وفي ضیاعھا أو فقدھا أو ھدرھا وعدم الموارد وتجدید العامة والسالمة الصحة على

 .وفاعلیتھ وحیویتھ المجتمع وسالمة الطاقة على المحافظة من قدر أعلى تحقیق
 واالنبعاث�ات  الضوض�اء  بمن�ع  والت�وتر  والقل�ق  اإلزع�اج  ع�ن  البعی�دة  البس�یطة  الس�ھلة  الحیاة توفیر )3

  .اإلنسان كفاءة على تؤثر التي الغازیة
 الس��یاحة ممارس��ة أم��اكن ف��ي حی��ة وغی��ر حی��ة الطبیعی��ة الم��وارد تع��َد حی��ث: االقتص��ادیة األھمی��ة )4

 تحقی�ق  ف�ي  الن�درة  عنص�ر  م�ن  االس�تفادة  یمك�ن  وبالت�الي  الع�الم،  ف�ي  ن�درة  الموارد أكثر من البیئیة
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 االقتص�ادي  العائ�د  وتنوی�ع  للع�اطلین،  والتوظی�ف  العم�ل  ف�رص  ت�وفیر  خ�الل  م�ن  المس�تدامة  التنمیة
 .التحتیة البنیة وتحسین القومي الدخل ومصادر

 متاح ھو مما االستفادة على تقوم حیث للمجتمع، صدیقة البیئیة السیاحة تعد: االجتماعیة األھمیة )5
 عملی�ة  وتحس�ین  وتحقی�ق  االجتماعی�ة  العالق�ات  تنمی�ة  عل�ى  وتعم�ل  وأف�راد  موارد من المجتمع في

 ف�ي  المجتم�ع  إبق�اء  عل�ى  وتعم�ل  منفتحة، مجتمعات إلى المنعزلة المجتمعات ونقل المجتمع تحدیث
 .اجتماعي واضطراب قلق من عنھا ینشأ وما الموسمیة المخاطر من والتقلیل دائم عمل حالة

 البیئی�ة  الس�یاحة  ب�رامج  تطویر على تأثیرھا وزیادة المعرفة نشر على تقوم حیث: الثقافیة األھمیة )6
 وثقاف�ة  اإلنس�اني  الثق�افي  والت�راث  الم�وروث  عل�ى  والمحافظ�ة  البیئ�ة  عل�ى  المحافظة الثقافة ونشر

 م�ن  االس�تفادة  عل�ى  والعم�ل  الثقافی�ة،  والمناسبات األحداث وصناعة التاریخیة، والمواقع الحضارة
 .الثقافیة واللقاءات الندوات وسیاحة والفلوكلور، واآلداب الجمیلة الفنون مثل المحلیة الثقافة

 الجمیل��ة الحی��اة ت��وفیر عل��ى یعم��ل إنس��انیًا نش��اطًا البیئی��ة الس��یاحة تع��د حی��ث: اإلنس��انیة األھمی��ة )7
 والنش�اط  الحیوی�ة  واس�تعادة  واالنس�جام  الراح�ة  ل�ھ  وی�وفر  والت�وتر  للقل�ق  عالجًا لھ ویقدم لإلنسان

 .العصر ألمراض وعالجًا النفس وصفاء والعاطفي العقلي والتوازن
 

 :والبیئة السیاحة
 ببح��وث لالھتم��ام النس��بیة للحداث��ة الس��بعینیات مطل��ع م��ع الطبیع��ة إل��ى الس��یاحة اتجاھ��ات ب��دأت

 الس��یاحة أص��بحت بحی��ث بینھم��ا والط��ردي المباش��ر اللص��یق والت��رابط والس��یاحة، البیئ��ة ودراس��ات
. العالمی��ة الس��یاحیة الفعالی��ات إجم��الي م��ن% 35-30 ب��ین تت��راوح نس��بة عل��ى تس��تحوذ اآلن البیئی��ة
 والمجتم��ع المحلی��ة، البیئ��ة م��ع تكییفھ��ا ی��تم عن��دما البیئ��ة حمای��ة ف��ي ب��ارزًا ع��امًال الس��یاحة وتك��ون

 الجم��ال تحم��ل بیئ��ة وج��ود عن��د ھ��ذا ویت��وفر. الس��لیمة واإلدارة التخط��یط خ��الل م��ن وذل��ك المحل��ي،
 النظی�ف،  والم�اء  النقي والھواء الوافرة البریة النباتیة والحیاة لالھتمام، المثیرة والتضاریس الطبیعي

 عل�ى  الحاض�ر  الوق�ت  ف�ي  نجاح�اً  األكث�ر  الس�یاحیة  المواق�ع  تعتم�د  ولھ�ذا  الس�یاح  ج�ذب  عل�ى  یعم�ل  مما
 المن�اطق  أم�ا . المحلیة للمجتمعات الممیزة الثقافیة واألنماط المحمیة والبیئات النظیف، المادي المحیط

 إل��ى بالت��الي ی��ؤدي م��ا وھ��و الس��یاح، ونوعی��ة أع��داد ف��ي تناقص��ًا فتع��اني الممی��زات ھ��ذه تق��دم ال الت��ي
 .المحلیة للمجتمعات االقتصادیة الفوائد تناقص
 م��ن للعدی��د والدراس��ة البح��ث تس��توجب جدی��دة ظ��اھرة البیئ��ي الت��وازن ذات ةی��البیئ الس��یاحة إن

 : التالي ومنھا العناصر،
إع��داد ب��رامج س��یاحیة تعتم��د عل��ى توجی��ھ العملی��ة الس��یاحیة إل��ى المواق��ع ذات الط��ابع البیئ��ي م��ع     )1

 سلوكیات سیاحیة صحیة دون المساس بالبیئة المحیطة أو التأثیر علیھا. التأكید على ممارسة
 دراسة التنوع الحیوي والثقافي للمناطق السیاحیة. )2
 محاولة ربط االستثمار والمشاریع اإلنتاجیة للمجتمع المحلي مع حمایة البیئة. )3
 كیفیة توفیر الراحة للسائح. )4
 التأمل في الطبیعة. )5
 تلفة للحیوانات والنباتات ودراستھا.التّعرف على األنواع المخ )6

وم��ن المس��لم ب��ھ أن حمای��ة البیئ��ة واس��تغالل مقوم��ات الس��یاحة وغیرھ��ا م��ن الخ��دمات المقدم��ة للمجتم��ع     
 تحتاج إلى تضافر جھود المجتمع بمختلف قطاعاتھ.  
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     المعادن الغذائیة )1 
 لتغذی���ة األسـ���ـاسیین المص���ـدرین والمـ���ـاء الطع���ام ُیعتب���ر

 غنی�اً  یكون أن یجب المتوازن الصحي والغذاء وتقویتھ، الجسـم
  باحتیاجاتـ�����ـھ الجســ�����ـم ت�����ـزود الت�����ي األساس�����یة بالعناص�����ر
 إل�ى  باإلض�افة  بالطاق�ة،  وتزوی�ده  الف�رد،  ص�حة  على للمحافظــة

 ھ���ذه وتش���مل الحیوی��ة،  أنش���طتھ ممارس���ة عل��ى  قـ���ـادرًا جعل��ھ 
 والمع���ادن، وال���دھون، والبروتین���ات، الكربوھی���درات العناص���ر

 یس��اعد مت��وازن غ��ذائي نظ��ام اتب��اع إن. والم��اء والفیتامین��ات،
 أش���كالھا بمختل���ف التغذی���ة بس���وء اإلص���ابة م���ن الوقای���ة عل���ى

 یعـ���ـزز الص���حي الغ���ذاء إن حی���ث عنھ���ا، الناتج���ة واألم���راض
 .العدوى أنواع مختلف محاربة من ویمكِّنھ المناعي الجھـاز

 
 ل�ذلك  المع�ادن،  م�ن  مختلف�ة  أن�واع  من اإلنسان جسم یتركب
 حاجت�ھ  عل�ى  الجسم ھذا یحصل أن یجب الحیاة على وللمحافظة

 عل�ى  الحص�ول  إل�ى  س�بیل  وال. مس�تمر  وبش�كل  المعادن تلك من
 المت���وازن، والغ���ذاء والم���اء الھ���واء م���ن إال االحتیاج���ات تل���ك

 أنھ�ا  على المعادن وتعرف. بنفسھ صنعھ یستطیع ما إلى إضافة
 م�ن  قلیل�ة  بكمی�ات  اإلنس�ان  جسم یحتاجھا عضویة غیر عناصر

 وتك��وین للجس��م، الص��حیحة البنی��ة عل��ى والحف��اظ النم��و أج��ل
 عن�دما  الم�واد  تل�ك  م�ن  غذائ�ھ  ف�ي  علی�ھ  یحصل بما اإلنسان ویكتفي واألسنان، العظام وبناء الھضمّیة العصارات

 حال�ة  ف�ي  واض�حة  إش�ارات  ب�ال  الجس�م  ویبقى. واللحوم واألسماك والفاكھة الخضراوات مختلف بین غذاءه ینوع
 منھ�ا،  المخ�زون  اس�تھالك  إل�ى  الجس�م  یلج�أ  حی�ث  قص�یرة،  لفت�رة  غذائ�ة  ف�ي  المواد تلك على اإلنسان حصول قلة
 .الظھور في المرضیة األعراض تبدأ طویلة لمدة التغذیة سوء بسبب أو المرض بسبب كمیاتھا نقصت إذا لكن

 
 وت�ألیف  لترجم�ة  العرب�ي  المرك�ز  یص�درھا  الت�ي  الص�حیة  الثقاف�ة  كت�ب  سلس�لة  ض�من  من الكتاب ھذا جاء وقد
 .حیاتھ في منھا یستفید صحیة علمیة ثقافة العربي للقارئ لیقدم الصحیة العلوم

 وخواص�ھا،  الغذائی�ة   المع�ادن  ع�ن  الحدی�ـث  منھ�ا  األول الفص�ل  یتن�اول  فصول خمسة من الكتاب ھذا ویتكون
 فیوض�ح  الراب�ع  الفص�ل  أم�ا . والص�غرى  الكب�رى  المعدنیة للمغذیات مفصـًال شرحًا والثالث الثاني الفصل ویتضمن

 الكت��اب وُیخت��تم اإلنس��ان، ل��دى المن��اعي والجھ��از المع��ادن ب��ین العالق��ة ویفس��ر المع��ادن، م��ن اإلنس��ان احتیاج��ات
 .الوقایة وطرق واألسباب المعادن نقص أثر عن الحدیثب الخامس بفصلھ

 م�ن  إلی�ھ  تط�رق  م�ا  ك�ل  بالش�رح  استوفى قد یكون وأن الصحیة، الثقافة سلسلة قّراء الكتاب ھذا یفید أن نأمل
 .معلومات
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 إجابة منفردة في الطب اإلكلینیكي 300أفضل ) 2 
 
 الم��دارس م��ن كثی��ر ب��ین األم��راض وص��ف یختل��ف 

 الفھ��م م��ن ك�ل  ی��ؤثر حی��ث اللغ�ات،  مختل��ف وب��ین الطبی�ة، 
. التس�میة  عل�ى  الدقیق الطبي والتشخیص للمرض العلمي
 بھ��ا یتوص��ل الت��ي الطریق��ة ھ��ي التش��خیص عملی��ة وتع��د

 األع���راض وراء الك���امن الم���رض معرف���ة إل���ى الطبی���ب
 ع�الج  ف�ي  األول�ى  الخط�وة  وھ�ي  الم�ریض،  عل�ى  الظاھرة

 التفس���یر وفھ���م الم���رض اس���م معرف���ة أن إذ م���رض، أي
 إیج��اد علی��ھ یترت��ب ال��ذي األس��اس ھ��و للم��رض ال��وظیفي

 .المناسب العالج
 

 أو عالم�ة  خ�الل  م�ن  بس�ھولة  التش�خیص  إج�راء  یتم وقد 
 واض��حة تك��ون أع��راض ع��دة م��ن مجموع��ة أو ع��رض
 یك�ون  م�ا  غالب�اً  التش�خیص  أن إال واح�د،  سبب إلى وتعود
 غی��ر تك��ون واألع��راض العالم��ات م��ن العدی��د ألن ص��عبًا،
 المحتمل�ة  التفس�یرات  ف�ي  تن�اقض  یح�دث  ث�م  ومن محددة،

 یب��دأ. المختلف��ة األم��راض احتم��االت عل��ى ینط��وي وھ��ذا
 م���دتیع حی���ث المرض���یة، الس���یرة باس���تقراء التش���خیص

 أع��راض وجم��ع الم��ریض، ش��كوى تحدی��د عل��ى الطبی��ب
 أس�ئلة  توجیھ خالل من یعمد ثم منھا، یشكو التي المرض

 مجموع�ة  إل�ى  المحتملة المرض خیارات حصر إلى معینة
 .التفریقیة بالتشخیصات تدعى خیارات

 
 الت�ي  الرئیسیة األشیاء أحد ھي التشخیص معرفة تعد
 مث�ل  طبی�ة،  فح�وص  إج�راء  طل�ب ل ث�م  وم�ن  اإلكلینیك�ي،  الفحص إجراءب الطبیب قومی حیث الطبیب، لزیارة تدفعنا

 التنظی��ر عملی��ات أو المحوس��ب، المقطع��ي التص��ویر أو الس��ینیة، كاألش��عة تص��ویریة، فح��وص أو ال��دم فح��وص
 الم��رض حقیق��ة إل�ى  التوص��ل ف�ي  تس��اعد الت��ي النت�ائج  عل��ى للحص�ول  وذل��ك إل��خ،... الجراح�ي  القثط��ار أو الطب�ي 

 ع�الج  تش�مل  التي العالج خطة اقتراح تشخیصي رأي إلى التوصل بعد الصحیة الخدمة لمقدم ویمكن. وتشخیصھ
 وتق�دیم  الم�رض  م�آل  ووص�ف  للم�ریض  المرض أسباب بعض یقدم وقد بل المتابعة، خطط ووضع المریض حالة

 .الصحة على للحفاظ النصیحة
 بأمنی�ة  نش�ارك  أن س�وى  یس�عنا  وال. العربیة الطبیة المكتبة إلى یضاف طبیًا مرجعًا الكتاب ھذا یكون أن نأمل

 .األمراض من خاٍل مستقبل فجر بزوغ وأمل
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 سید ثابت عمادأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

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

 السبب الصواب الخطأ

 الجدید بالكتاب استبدلت  -1
 .القدیم 

  القدیم بالكتاب استبدلت  -
 المتروك. على یدخل الباء حرف ألن - .الجدید 

 إال مفعول إلى یتعدى ال الزم فعل) وصل(  ألن -  .الكویت إلى فالن وصل  - .الكویت فالن وصل  -2
 .الجر بحرف 

  وكلمة الموصوف تتبع الصفة ألن - .جمیل بلد مصر  - .جمیلة بلد مصر -3
 .مذكر)  بلد( 

 .جمع فھي) حمر(  أما مفرد) حمراء(  ألن - حمر ورود ھذه  - .حمراء ورود ھذه -4

  الدولة استصلحت -5
 .فدان ملیون 2 

 ملیوني الدولة استصلحت  -
 .فدان 

 المعدود بعده یذكر أن یصلح ال)  2( العدد ألن -
  التوكید قصدنا إذا أما مثنى، العدد بذكر بكتفي بل 
 .)اثنتان امرآتان(  المعدود عدب العدد فنذكر 

 شائع خطأ -  .إن حیث  - .أن حیث -6

 .أقدام ثالث  - .اقدام ثالثة  -7
  من األعداد أن نعلم وكما مؤنثھ)  قدم(   -
 .المعدود تخالف)  9- 3(  
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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  -
  www.Acmls.org یمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكتروني - 

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

 

 

 والرجولة الحقة المعرفة -8
 .الحق 

 والرجولة الحق المعرفة  -
 .الحق 

 إن(  التاء تلحقھ فال للتوكید مصدر)  الحق(  - 
 .)حق والنار حق، الجنة 

 العمل یحب ال اهللا إن  -9
 .سلیم الغیر  

 غیر العمل یحب ال اهللا إن  -
 .السلیم 

 

  على تدخل ال التعریف) ال(  ألن  -

 .اإلضافة بنیة تأتي ألنھا) غیر( 

 حوائج أقضي أن ُأرید  -10
 .كثیرة  

 حاجات أقضي أن ُأرید -
 .سالم مؤنث جمع تجمع حاجات ألن  - .كثیرة  

 تختص)  منذ(  بالمكان، تختص)  من(  ألن  - .أمس منذ رأیتھ ما  - .أمس من رأیتھ ما -11
 .بالزمان 

   

 

 
 

http://www.acmls.org/
file://192.168.100.16/new_share/Husam/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9%20%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B5/Acmls@Acmls.org%20

	11- ما رأيته من أمس.
	10-  أُريد أن أقضي حوائج
	9-  إن الله لا يحب العمل
	8- المعرفة الحقة والرجولة
	7-  ثلاثة اقدام.
	6- حيث أن.
	5- استصلحت الدولة 
	4- هذه ورود حمراء.
	( بلد ) مذكر.
	3- مصر بلد جميلة.
	2-  وصل فلان الكويت.
	- لأن حرف الباء يدخل على المتروك.
	1-  استبدلت بالكتاب الجديد
	 الجديد.
	 القديم.
	 - لأن ( وصل) فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول إلا
	 بحرف الجر.
	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:
	 بل بكتفي بذكر العدد مثنى، أما إذا قصدنا التوكيد 
	 فدان.
	 2 مليون فدان.
	 فنذكر العدد بعد المعدود ( امرآتان اثنتان).
	 - خطأ شائع
	-  استبدلت بالكتاب القديم 
	-  وصل فلان إلى الكويت.
	- لأن الصفة تتبع الموصوف وكلمة 
	-  مصر بلد جميل.
	-  هذه ورود حمر
	- لأن ( حمراء) مفرد أما ( حمر) فهي جمع.
	- لأن العدد (2 ) لا يصلح أن يذكر بعده المعدود
	-  استصلحت الدولة مليوني
	-  حيث إن.
	-  ثلاث أقدام.
	 - ( الحق ) مصدر للتوكيد فلا تلحقه التاء ( إن
	 الجنة حق، والنار حق).
	 الحق.
	 الحق.
	-  المعرفة الحق والرجولة
	 السليم.
	  الغير سليم.
	-  إن الله لا يحب العمل غير
	  كثيرة.
	  كثيرة.
	 بالزمان.
	- أُريد أن أقضي حاجات
	-  لأن حاجات تجمع جمع مؤنث سالم.
	-  لأن ( من ) تختص بالمكان، ( منذ ) تختص
	-  ما رأيته منذ أمس.

