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 الوق�ت  ف�ي  الص�حیة،  العل�وم  وترجم�ة  لت�ألیف  العرب�ي  المرك�ز  قب�ل  م�ن  تع�د  التي النشرة من العدد ھذا یصدر
     ال��رحمن عب�د  ال�دكتور  ھ�و  فق��دناه ال�ذي  الرج�ل  ھ�ذا  وج��وده، مقترح�ي  وأح�د  أعمدت�ھ،  م��ن عم�وداً  المرك�ز  فق�د  ال�ذي 
  .م1983 عام في إنشائھ منذ للمركز عامًا أمینًا كان الذي العوضي، اهللا عبد

 حی�ث  الكویت، على الغاشم العراقي الغزو بعد بھ صلتي وزادت طویلة، سنوات منذ الكریم الرجل ھذا أعرف
 النفطی�ة  البحیرات لمعالجة المجلس ذلك شكَّلھا لجنة أرأس وكنت ،"البیئة حمایة مجلس" إدارة لمجلس رئیسًا كان
 رج�ل  بأن�ھ  أحسس�ت  ومناقش�اتنا  مع�ھ  جلوس�نا  خالل من وكان النفط، آبار لتدمیره نتیجة العراقي الجیش كونھا التي
 العرب�ي  المرك�ز  أمن�اء  مجل�س  اجتماع ھو معًا نحضره اجتماع آخر وكان بھ، نقوم أن یجب وما بھ نقوم ما بكل ملم

 ھ�و  للقائن�ا  رتب�ھ  موع�د  آخ�ر  وك�ان  ،..ودرای�ة  علم عن النقاش یدیر كیف وشاھدتھ الصحیة، العلوم وترجمة لتألیف
 البقاء أبو الشاعر قال وكما م،6/7/2019 السبت یوم صباح ربھ لقاء إلى سبقنا ولكنھ م،8/7/2019 االثنین یوم

 :الرندي

                              شأن لھا حاٍل على یدوُم وال           أحد على ُتبقي ال الدار وھذه         

 المح�ب  بك�الم  إال عن�ھ  ی�تكلم  الن�اس  من أحدًا أن یومًا أسمع لم متمیزة، بالجمیع فعالقاتھ بفقده؛ الجمیع ُفجع
 عن�ده  ش�يء  وك�ل  أعطى، ما ولھ أخذ ما هللا: وتعالى سبحانھ اهللا یرضي ما إال نقول ال حالنا بلسان ولكن..  والمقدر

 أم�ر  عل�ى  اعت�راض  ف�ال  ودیعت�ھ،  فیأخ�ذ  اهللا أم�ر  ی�أتي  حت�ى  مستودعة أمانة وكلنا ولنحتسب، فلنصبر مسمى، بأجل
 :العامري ربیعة بن لبید الشاعر قال وكما اهللا،

   فاجع الدھُر بھ یومًا فتى وكل                  بیننا الدھر فرق إن جزٌع فال       

 .راجعون إلیھ وإنا هللا إنا:  وعزاؤنا مثواك، الجنة وجعل لك وغفر اهللا عبد أبا یا اهللا رحمك
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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

غ�ة اإلنجلیزی�ة ومقابلھ�ا المص�طلح باللغ�ة العربی�ة       لمص�طلح طب�ي بال   150000في مجال الطب، حیث یحتوي على 
مع التفسیر والشرح لك�ل مص�طلح، ویھ�دف ھ�ذا المش�روع إلیج�اد أداة موح�دة للمص�طلحات الطبی�ة العربی�ة لتك�ون            

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

 .الًطالع القّراء علیھا
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 الطعام تناول شراھة اضطراب 

 حسني  أمنیة .د / إعداد

  المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة  –محرر طبي 
 اس�تھالك  زی�ادة  أنھ على) Eating Disorder; BED) -Bingeالطعام تناول شراھة اضطراب یعرف

 تن�اول  عل�ى  الس�یطرة  عل�ى  القدرة عدم بسبب قصیرة زمنیة فترة في قھري بشكل طبیعیة غیر كبیرة بكمیات الطعام
 ش�راھة  أن�ھ  عل�ى  أوًال وص�فھ  ت�م  وق�د . أش�ھر  س�تة  لم�دة  أس�بوع  ك�ل  م�رتین  بمع�دل  االض�طراب  ذلك ویحدث. الطعام
 غالب�اً  فإن�ھ  الطبیع�ي،  ال�وزن  ذوي والنس�اء  الرجال یصیب الطعام تناول شراھة اضطراب أن من الرغم وعلى. لیلیة

 .الشراھة من المزید على تشجع بدورھا التي السمنة أو ، الوزن في الزیادة إلى الحقًا یؤدي ما
 

 ف�ي  تتمث�ل  الت�ي  الس�لبیة  المش�اعر  م�ن  ًاكثی�ر  االض�طراب  ھ�ذا  بس�بب  والنس�اء  الرجال من المصابون ویعاني
 نحو دفعًا بدورھا تدفعھم السیئة األحاسیس وتلك والقلق، واالكتئاب بالذنب واإلحساس الجسم مظھر من االشمئزاز

 ی�رتبط  حدوثھ أن وجد ولكن ، بالضبط معروفة غیر االضطراب ھذا أسباب إن. المفرغة الحلقة تلك وتستمر ، األكل
:  مث�ل  بھا المرتبطة األمراض وكذلك ، الحقًا السمنة في یتسبب أنھ كما ، ونفسیة واجتماعیة وبیئیة جینیة بعوامل

 .الحیاة جودة من یقلل مما ؛ النوم ومشكالت ، الدمویة واألوعیة القلب وأمراض ، السكري داء
 

 المناس�ب  التوجی�ھ  م�ع  ، الش�راھة  تس�بب  ق�د  الت�ي  العاطفی�ة  االض�طرابات  معالجة التركیزعلى الضروري من
 برن�امج  اتب�اع  و ال�دعم  تق�دیم  ف�إن  ول�ذلك . إل�خ ... والقل�ق  واالكتئ�اب  اإلجھاد مع للتعامل المناسبة بالطرق والتوعیة

 وغی�رھم  النفس�یون  واألطب�اء ، التغذی�ة  اض�طرابات  ع�الج  ف�ي  المتخصصون  علیھ یقوم االختصاصات متعدد عالجي
  .الطعام تناول  شراھة اضطراب لمعالجة فعالیة الطرق أكثر من یعد األمر، لزم إن

 
 تن��اول ش��راھة اض��طراب ع��الج ف��ي خ��اص بش��كل مفی��دة تك��ون أن یمك��ن المعالج��ات م��ن أن��واع ع��دة وھن��اك

 الجدلی�ة  الس�لوكیة  والمعالج�ة  ، للمرض�ى  النفس�یة  المعالجة وجلسات ، السلوكیة المعرفیة المعالجة: تشمل ، الطعام
 ، الجم�اعي  العالج جلسات تكون قد ، الطرق ھذه جانب وإلى. للوزن الخافض الغذائي والنظام ، الدوائیة والمعالجة

 .الشفاء سرعة من تزید طرقًا ، التغذیة باضطرابات المصابین دعم مجموعات وكذلك
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 الشمسیة األشعة حاجب

 )يالشمس واقيال(

 مقال عن ملخصة

 الرقعي محمد النبي عبد حمد.د

 لیبیا - المقریف إمحمد الشھید مستشفى - وتناسلیة جلدیة أمراض طبیب

 م 2018 یونیو -53 العدد: الطب تعریب مجلة
 ب�ین  تت�راوح  األض�رار  من بالكثیر الجلد یصیب الذي األمر باستمرار، الشمس ألشعة اإلنسان جلد یتعرض

 ھ��ذه تمت��د وق��د الجلدی��ة، والتص��بغات الش��یخوخة، وعالم��ات التجاعی��د وظھ��ور والش��دیدة، البس��یطة الح��روق
 عل�ى  بقدرت�ھ  یتمت�ع  اإلنس�ان  جلد أن من الرغم وعلى الجلد، سرطان من عدة بأنواع اإلنسان لتصیب األضرار

 أنھ إال سماكتھ، من ویزید لونھ قتامة من یزید ونجده الشمس، ألشعة الضارة اآلثار من نفسھ وحمایة التأقلم
 الق�دم  من�ذ  اإلنس�ان  ح�اول  وق�د . حمایت�ھ  ف�ي  والتح�ورات  األدوات ھذه تفشل المستمر وبالتعرض الوقت بمرور
 األرز م�اء  الفراعن�ة  اس�تخدم  بینم�ا  الزیت�ون،  زیت القدماء اإلغریق فاستخدم الشمس، أشعة من جسده حمایة

 ولك�ي  المج�ال،  واس�عة  خاص�ة  الش�مس  م�ن  الواقی�ة  الكریمات اإلنسان استخدم بعد فیما. والترمس والیاسمین
 لك�ي  ال�واقي  علب�ة  عل�ى  المدون�ة  للبیان�ات  فھمنا من البد الشمس أشعة من ألجسادنا كاملة حمایة على نحصل
 المناس�ب  ال�واقي  اختیار على یساعدنا وكذلك  الشمس، أشعة من ألجسادنا كاملة حمایة على الحصول نضمن
 .الشمس أشعة من المناسبة الحمایة لنا لیوفر

 :الشمس أشعة أنواع
 األرض، إل�ى  تص�ل  الت�ي  الش�مس  أشعة من%  95 تمثل :  A (UVA)النوع من البنفسجیة فوق األشعة )1

 عل�ى  الش�یخوخة  عالم�ات  ظھ�ور  ف�ي  وتتس�بب  الجل�د  م�ن  الداخلی�ة  الطبق�ات  إل�ى  متس�للة  ص�مت  في وتعمل
 یجعلھ�ا  مم�ا  ،  Bك�النوع  بالجل�د  ب�ألم  ش�عور  أي لھ�ا  التع�ّرض  یس�بب  وال الجل�د  ح�روق  تس�بب  وال. الجل�د 
 .بھ نشعر أن دون الجلد على الضار تأثیرھا ُتحدث

 
 ح�روق  یسبب مما الجلد، من الخارجیة الطبقة على تؤثر : B  (UVB)النوع من البنفسجیة فوق األشعة )2

  .باأللم والشعور واحمراره الجلد
 
 تمن��ع األوزون طبق��ة ألن ل��ألرض؛ یص��ل ال الن��وع ھ��ذا): UVC( C الن��وع م��ن البنفس��جیة ف��وق األش��عة) 3

 .وصولھ
 لفعالی�ة  مؤش�راً  یع�د   (Sunscreen Protection Factor; SPF)الش�مس  م�ن  الحمایة عامل إن
 أع�راض  ح�دوث  ع�ن  لالمس�ؤو  )UVA(  م�ن  یحمي وال ،)UVB( الشمس أشعة من الجلد حمایة في الواقي

 ی�وفر  ال�ذي  المج�ال  واس�ع  ب�الواقي  ُیع�رف  واٍق ابتك�ار  ف�ي  األبح�اث  معامل نشطت ولذلك الجلد، في الشیخوخة
  UVA).و   (UVBاألشعة من النوعین ضد الحمایة

 
 بنج�وم  وأیرلن�دا  بریطانی�ا،  ف�ي  المتداول�ة  أو المصنعة المنتجات في )UVA( من الوقایة كفاءة تعریف یتم
 مع��دل إل��ى تش��یر الخم�س  النج��وم ف��إن قلی��ل، حمای�ة  لمع��دل الواح��دة النجم��ة تش�یر  فبینم��ا العلب��ة، عل��ى توض�ع 
 علب�ة  عل�ى  یكت�ب  حی�ث  المعتم�د،  ھ�و  )PA( نظ�ام  أن نج�د  آس�یا،  ف�ي  المص�نعة  المنتجات وفي. األكبر الحمایة
 :التالي حسب )UVA( من الوقایة معدل األخیر یمثل حیث ، )PAو SPF( من كل الواقي
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• PA+ 4-2 ( متوسطة حمایة یعطي(. 
• PA++ 8-4( كافیة للجلد الطبیعي حمایة یعطي.( 
• PA+++ شعةأ من عاٍل لقدر یتعرضعالیة للجلد الذي  حمایة یعطي )UVA(  أكثر من)8.( 
• PA++++ 16من  أكثر( الحمایة من قدر أعلى یعطي.( 

"واقي واسع المجال                           بكتابة يكتفی األوروبیة الدول من والعدید أمریكاأما في 
)oad Specrtum Sunscreen rB( شعةاأل نوعي من الجلد حمایة في الواقي كفاءة على للداللة. 

 
 الشمسي؟ الواقي فاعلیة ُتقاس كیف
 ویمك�ن  ،)SPF( واختص�اره  الش�مس  م�ن  الوقای�ة  عام�ل  باس�تخدام  الشمس�ي  الواقي فاعلیة تقاس

 زادت) الش�مس  من الوقایة عامل( الرقم ھذا ارتفع وكلما ، 50 أو 40 أو 30أو 20 أو 10 یكون أن
 لنس�بة  س�وى  یس�مح  ال أن�ھ یعني  15 حمایة بمعامل الشمسي الواقي إن حیث الشمسي، الواقي فعالیة

 حس��ب الشمس��ي ال��واقي تقس��یم یمك��ن وبالت��الي وھك��ذا، للجل��د بالوص��ول الش��مس أش��عة م��ن )1/15(
 األن�����واع إل�����ى ) SPF(  الحمای�����ة معام�����ل

 :التالیة
 
 .  10)-(6الحمایة  قلیل •
 .25)-(15الحمایة  متوسط •
 ). 50-30عالیة ( حمایة •
 ).50حمایة عالیة جدًا ( •

 
 :المناسب يالشمس واقيال اختیار

  :یلي كما البشرة طبیعة على االختیار یعتمد
 الترطیب ویمنحھا الشمس من البشرة یقي كریم صورة في شمسي لواٍق تحتاج: العادیة البشرة )1

 .الالزم
  .سائل كریم صورة في شمسي لواٍق تحتاج: المختلطة أو الدھنیة البشرة )2
 .مرطب كریم صورة في شمسي لواٍق تحتاج  الجافة البشرة )3
  .نباتیة مصادر من كریم صورة في شمسي لواٍق تحتاج: الحساسة البشرة )4
            بعبارة الممیز الواقي واختیار الدھني الواقي تجنب علیھم: الشباب حب تعاني التي البشرة )5

)Comedogenic skin –Non  (، عبارة أو )Acne Prone Skin(. 
 

 :الشمسي الواقي وضع عند اتباعھ یجب ما
 .الشمسي الواقي وضع قبل والجسم الوجھ جلد تجفیف من تأكد )1
 .دقیقة بعشرین للشمس خروجنا قبل الشمسي الواقي وضع )2
 وننتظ��ر أخ��رى رقیق��ة طبق��ة توض��ع س��اعة رب��ع وبع��د الشمس��ي، ال��واقي م��ن رقیق��ة طبق��ة وض��ع )3

 .للشمس الخروج قبل دقیقة عشرین
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 والق��دمین الی��دین لتغطی��ة الی��د م��لء یكف��ي ع��ام وبش��كل ال��واقي، م��ن الكافی��ة الكمی��ة وض��ع یج��ب )4
 .الوجھ لتغطیة شاي ملعقتي ملء فقط ونحتاج والوجھ، والرقبة

 .ساعتین كل الشمسي الواقي وضع نكرر أن یجب )5
 األش�عة  فض�رر . فق�ط  الوج�ھ  ول�یس  للش�مس،  المعرضة األجزاء جمیع على الشمسي الواقي وضع )6

 .الجسم من مكان أي في یحدث أن یمكن الجلد وسرطان الجسم، جلد كل یطال البنفسجیة فوق
 ك�ل  ال�واقي  وض�ع  تك�رار  فیج�ب  بكث�رة،  التع�ّرق  ف�ي  یتس�بب  الش�مس  ف�ي  نش�اط  ب�أي  تق�وم  كنت إذا )7

 .ساعة
 المق�اوم  الشمس�ي  ال�واقي  اس�تخدام  ح�ال  ف�ي  حت�ى  الس�باحة،  عند ساعة كل يالشمس واقيال وضع )8

 .للماء
 .الجلد تحسس في یتسبب ال حتى المعطر الشمسي الواقي استخدام تجنب )9
 ق�د  ال�واقي  أن وتأك�د . وس�واھا  المكی�اج  ككریم�ات  أخ�رى  كریم�ات  أي قب�ل  الشمس�ي  ال�واقي  یوضع )10

 .آخر كریم أي وضع قبل تمامًا جف
 وھن�اك  الش�مس،  ألشعة أیضًا معرضتان ألنھما الشمسي، بالواقي والشفتین األذنین تغطیة تنس ال )11

 .بالشفاه الخاص المكیاج مع مدمجة واقیات
        الج�انبي  الزج�اج  ألن الشمس�ي،  ال�واقي  استخدام تنس ال المشمس الجو في بالسیارة خروجك عند )12

 تعت�یم  أو الس�تائر،  باس�تعمال  إلی�ك  الش�مس  أش�عة  وص�ول  من�ع  یمك�ن  كذلك الحمایة، یوفر ال للسیارة
 .الشمس ألشعة عاكس زجاج استعمال أو الزجاج،

 قب��ل الشمس��ي ال��واقي إزال��ة یج��ب الوج��ھ عل��ى نض��عھا الت��ي الكریم��ات جمی��ع م��ع الح��ال ھ��و كم��ا )13
 .النوم إلى الذھاب

 الم�اء  ألن والكریم�ات،  المكی�اج  بإزال�ة  الخ�اص  الوج�ھ  بغس�ول  غسلھ یجب الشمسي الواقي إلزالة )14
 .إلزالتھ كاٍف غیر وحده

 ُكت�ب  وإن جدی�د  واٍق أي اس�تخدام  عن�د  ل�ذا  جلدی�ة،  حساسیة حدوث في الشمسي الواقي یتسبب قد )15
 تتك�رر  ال�ذراع،  أو المرف�ق  داخ�ل  من�ھ  بس�یط  ق�در  بوض�ع  اختب�اره  یجب للتحسس مثیر غیر أنھ علیھ

 اس�تخدام  إمكانی�ة  یعن�ي  ف�ذلك  حك�ة،  أو احم�رار  أو تھ�یج  أي یحدث لم فإذا متتالیة، أیام ثالثة العملیة
 .تجاھھ التحسس من خشیة دون الواقي ھذا

 التع�رض  بدء بمجرد یحتاجونھ األطفال فحتى الستخدامھ، معین بعمر محددًا لیس الشمسي الواقي )16
  .واألطفال بالرضع خاصة شمسیة واقیات الیوم وتوجد للشمس

 الجل�د  فس�رطان  والنس�اء،  الرج�ال  یس�تعملھ  أن یج�ب  ب�ل  فق�ط،  للنس�اء  مع�داً  ل�یس  الشمسي الواقي )17
  .الجنسین تصیب المبكرة الشیخوخة وعالمات

 الص���یف وش���مس الش���تاء فش���مس فق���ط، الص���یف ف���ي لالس���تخدام مع���دًا ل���یس الشمس���ي ال���واقي )18
  .السنة فصول طوال استخدامھ وجب لذا البنفسجیة، فوق موجات تشع كلھا والخریف،

 الفلورس��نت مص��ابیح لض��وء تعرض��نا أن ب��ل. الس��یارة ف��ي أو الظ��ل ف��ي نحتاج��ھ الشمس��ي ال��واقي )19
 .الشمسي الواقي استخدام یستلزم طویلة لفترات
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 :الوقایة من التأثیر الضار ألشعة الشمس
 یوفر ال واق أفضل أن إذ بالكامل، علیھ االعتماد حال بأي یعني ال الشمسي للواقي استخدامنا إن
 ألشعة الضار التأثیر من تقي التي األخرى اإلجراءات اتباع إغفال عدم یجب لذا الكاملة، الوقایة
 :تشمل التي الشمس

 
 ك�ان  إذا. مس�اءً  الرابع�ة  الس�اعة  حت�ى  ص�باحاً  10 الس�اعة  من خاصة وجد، أینما الظل إلى اللجوء •

 إل�ى  اللج�وء  ویجب قویة، الوقت ھذا في الشمس أشعة أن فاعلم جسدك طول من أقصر ظلك طول
 .الظل

 .الشمس أشعة من المزید إلیك تعكس والرمال البحر میاه أن تذكر البحر شاطئ على تكون عندما •
 .الشمس ألشعة یتعرض فجسدك الماء داخل تكون عندما حتى الماء تخترق الشمس أشعة •
 الزج�اج .  الزج�اج  تخت�رق  الش�مس  أش�عة  أن ت�ذكر  المكت�ب  أو البی�ت،  أو السیارة، في تكون عندما •

 م�ن  األش�عة  م�ن  یس�یراً  ج�زءاً  إال یحج�ز  ال لكنھ ، UVB)( النوع من األشعة من كبیرًا قدرًا یحجز
 .  (UNA)النوع

 وتك�ون   كب�رى،  وقایة توفر القاتمة األلوان ذات والمالبس طویلة، أكمام ذات واقیة مالبس ارتداء •
 قل�ت  بالم�اء   المالب�س  ابتل�ت  ف�إذا . متماسكًا نسیجھا كان كلما الشمس ألشعة ممانعة أكثر المالبس
 ذات خاص�ة  مالب�س  بص�ناعة  الی�وم  الشركات بعض وتقوم. الشمس أشعة من حمایتك على قدرتھا
 عل�ى  الق�درة  لھ�ا  المالب�س  ھ�ذه  وبع�ض . مبتل�ة  كان�ت  وإن الش�مس،  أش�عة  من تقي متالصق نسیج

 ق�درتھا  المالب�س  بع�ض  عل�ى  م�دوناً  وس�تجد . الجس�د  إل�ى  وص�ولھا  ومن�ع  الشمس أشعة امتصاص
 ، 50+ و  15+ ب�ین  یت�راوح  وھ�و  ، ( UPF)ب�الرمز  ل�ھ  ویرم�ز  الش�مس  أش�عة  من الوقایة على

 مس��احیق وھن��اك. عالی��ة الوقای��ة عل��ى المالب��س ق��درة أن عل��ى دل عالی��ًا المعام��ل ھ��ذا ك��ان وكلم��ا
 المالب��س ل��ون عل��ى الت��أثیر دون الش��مس أش��عة م��ن واقی��ة بطبق��ة المالب��س تغط��ي خاص��ة غس��یل

 ق��در بدق��ة یح��ددون ال مص��نعیھا إن حی��ث المنتج��ات، ھ��ذه عل��ى االعتم��اد یص��عب لك��ن ونعومتھ��ا،
 .الغسیل في استخدامھا عند للمالبس المساحیق ھذه تمنحھ الذي الحمایة

 والرقب�ة،  والعین�ین،  واألذن�ین،  ال�رأس،  لف�روة   الحمای�ة  ی�وفر  الطویل�ة  الحاَف�ات  ذات القبعة ارتداء •
 .والجبھة

 تص�ل  حمای�ة  الشمس�یة  النظ�ارات  ت�وفر  حی�ث  البیت، خارج نكون عندما الشمسیة النظارة استخدام •
 فالنظ�ارات  الخص�وص،  بھ�ذا  المدون�ة  البیان�ات  م�ن  تأكد ولكن. البنفسجیة فوق األشعة من%  99

 عل��ى ق��ادرة ن��انومتر 400 حت��ى البنفس��جیة ف��وق األش��عة تم��تص أنھ��ا علیھ��ا كت��ب الت��ي الشمس��یة
 ،%  70إل�ى  لتص�ل  األص�ناف  بع�ض  ف�ي  النس�بة  ھ�ذه  تق�ل  األش�عة،  م�ن %  99 م�ن  عینی�ك  حمایة
 تعتم�د  ال الحمای�ة  عل�ى  ق�درتھا  أن إذ. اللون سوداء الشمسیة النظارات تكون أن بالضرورة ولیس
 الخ��ارجي، س��طحھا عل��ى أو العدس��ات، داخ��ل توض��ع كیمیائی��ة م��واد عل��ى تعتم��د ب��ل الل��ون، عل��ى

 الض��وء م��ن عینی��ك تحم��ي الت��ي والحاَف��ات الكبی��ر اإلط��ار ذات النظ��ارات اختی��ار عل��ى واح��رص
 تغط�ي  ال ألنھ�ا  الحمای�ة،  ت�وفر  الت�ي  الالصقة العدسات على تعتمد أال ویجب. الجانبین من المتسلل

 .العین كامل
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 األطفال عند اإلسھال    

 مقال عن ملخصة

 الحصیني حسین یاسر. د

 الصحي العبدلي مركز - أول عام ممارس

 الكویت دولة - الصحة وزارة

 م2014 فبرایر - 40: العدد: الطب تعریب مجلة
 عل�ى  التركی�ز  م�ع ( س�اعة  24 فت�رة  خ�الل  األق�ل  عل�ى  م�رات  ث�الث  م�ائي  أو رخو براز خروج ھو اإلسھال

 الث��اني الس��بب اإلس��ھال ویع��د. اإلخراجی��ة الطف��ل لطبیع��ة مغ��ایرة بص��ورة) الم��رات ع��دد م��ن أكث��ر الب��راز ق��وام
 عم�ر  تح�ت  طف�ل  750000  ح�والي  عل�ى  س�نویاً  یقض�ي  إن�ھ  حی�ث  سنوات، خمس بعمر األطفال عند للوفیات
 یمك�ن  باإلس�ھال  اإلص�ابة  م�ن  كبی�رة  نسبة إن حیث والوقایة، للعالج قابل مرض فھو ذلك ومع. سنوات خمس
 اإلس�ھال  ویعتب�ر  والص�حة،  النظاف�ة  ش�روط  وتحس�ین  ونظیفة آمنة شرب ماء مصادر تأمین طریق عن تجنبھا

 .سنوات خمس تحت األطفال عند التغذیة لسوء رئیسیًا سببًا
 یفض�ل  العملی�ة  الناحی�ة  وم�ن  والطفیلیات، والجراثیم الفیروسات من مختلفة أنواع بسبب الحاد اإلسھال یحدث
 للطف�ل  اإلكلینیك�ي  للفح�ص  والت�الي  التش�خیص  معتم�د  للم�رض  اإلكلینیك�ي  لل�نمط  طبق�اً  اإلس�ھال  بمعالج�ة  البدء

 .المختبریة الفحوص إلجراء حاجة ال وعادة المصاب،

 :اإلسھال أنماط
 الطفل، لدى) الجفاف( التجفاف یسبب أن ویمكن ألیام ساعات من یستمر الذي: الحاد المائي اإلسھال )1

            Norwalk)- النورووك شبیھ فیروس أو العجلیة بالفیروسة العدوى نتیجة یحدث ما وغالبًا
like) ، والجیاردیة الذھبیة، والعنقودیة الكولیرا، وضمة المعوي، للذیفان المنتجة القولونیة واإلشریكیة 
 .األبواغ وخفیات

 
 ال��دم بتق��یح اإلص��ابة أو باألمع��اء، ض��ررًا یس��بب ق��د ال��ذي): الزح��ار( الح��اد) الم��دمي( ال��دموي اإلس��ھال )2

 الش�یجیلة  بمك�روب  اإلص�ابة  بس�بب  تح�دث  حاالت�ھ  ومعظ�م  والتجفاف، التغذیة بسوء اإلصابة أو ،)اإلنتان(
 .الالھوائیة الجراثیم وبعض للنسج الحالَّة والمتحولة

 
 14 لم�دة  األق�ل  عل�ى  ویس�تمر  ح�اد  بش�كل  یب�دأ  الب�راز  ف�ي  دم ب�دون  أو م�ع  إسھال ھو:  المستدیم اإلسھال )3

 یتراف�ق  كما الوفیات، من%) 50-30( مع یترافق ولكنھ اإلسھال، حاالت من% 15 حوالي ویشكل. یومًا
 ح�دوث  خط�ر  ی�زداد  المراف�ق  التغذی�ة  س�وء  وج�ود  وم�ع  خطی�رة،  ومض�اعفات  غالب�اً  الطف�ل  وزن نق�ص  مع

 . كاملة بصورة الطبیعیة الرضاعة على المعتمدین الرضع عند یحدث ال أنھ كما الوفیات،
 

 :األطفال لدى اإلسھال لحاالت العالجیة التدابیر
 ب�البراز  ال�دم  ووج�ود  ونمط�ھ،  اإلس�ھال،  فت�رة  حی�ث  من باإلسھال المصابین األطفال كل تقییم یجب

 ).الجفاف( التجفاف وأیضًا
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 :الحاد المائي لإلسھال العالجي التدبیر) 1         
 

 الت�ي  الحیوی�ة  بالمض�ادات  معالج�ة  یتطل�ب  وال ع�ادة،  ذاتیًا دومحد مرض ھو الحاد المائي اإلسھال •
 الجرث��ومي النبی��ت ع��ودة وت��ؤخر باألمع��اء ال��دموي) االس��تتباب( الت��وازن تعرق��ل أن الممك��ن م��ن

 اإلس�ھال  ح�االت  ف�ي  فق�ط  الفموی�ة  الحیوی�ة  المض�ادات  باس�تخدام  ُیوصى لذلك. طبیعتھ إلى المعوي
 .والجیاردیة) الجرثومي والزحار الزحار(  الدموي

 
 أنھ�ا  إذ الح�اد  اإلس�ھال  معالجة في للمغص والمضادة لإلسھال المضادة األدویة باستخدام ُینصح ال •

 تجوی�ف  داخ�ل  المم�رض  العام�ل  وج�ود  فت�رة  م�ن  وتزید المرض مدة وتطیل األمعاء، حركة تنقص
 .العامة الجھازیة األعراض تفاقم أن ویمكن األمعاء،

 
 ش�دة  یغی�ر  ال الص�یام  أن المعل�وم  فم�ن  باإلس�ھال،  المص�ابین  األطف�ال  عند حیویة مسألة التغذیة إن •

 داخ�ل  الس�وائل  نس�بة ( تمی�ھ  حال�ة  م�ع  باإلس�ھال  المص�ابین  األطف�ال  ف�إن  ل�ذلك  نتیجت�ھ،  أو اإلسھال
 المناس�بة  التغذی�ة  إل�ى  إض�افة  ،لھ�م  الصناعیة أو الطبیعیة الرضاعة راراستم یجب طبیعیة) الجسم
 األطف�ال  معالج�ة  ف�ي  فائ�دة  ذات أنھا یبدو فال الالكتوز، منخفضة أو الخالیة األغذیة أما. ھمألعمار

 تص��حیح ی��تم حالم��ا التغذی��ة متابع��ة فیج��ب بالتجف��اف المص��ابون األطف��ال أم��ا باإلس��ھال، المص��ابین
 لإلص��ابة خط��ورة عام��ل ھ��و األطف��ال عن��د التغذی��ة س��وء أن كم��ا المناس��بة، بالمعالج��ات التجف��اف

 الخالی�ا  تج�دد  نق�ص  بس�بب  أط�ول  لفت�رة  یس�تمر  وقد األمعاء، مخاطیة تغیر بسبب وذلك باإلسھال،
 .المعویة

    بالتجف��اف اإلص��ابة عل��ى دال��ة عالم��ات ب��دون اإلس��ھال مرض��ى عن��د الس��وائل فق��دان نس��بة تك��ون •
 لح�دوث  منع�اً  أكب�ر  بكمی�ة  الس�وائل  إعط�اء  یج�ب  ذل�ك  وم�ع ) ع�ادة  الجس�م  وزن م�ن % 5 م�ن  أقل(

 .التجفاف
 

 :الحاد الدموي لإلسھال العالجي التدبیر) 2
 األمع�اء  ف�ي  جرثومیة بعدوى اإلصابة على دالة عالمة ھو األطفال عند) المدمي( الدموي اإلسھال •

 اإلكلینیك���ي التحس���ن إل���ى المعالج���ة وتھ���دف ،)الب���راز ف���ي دم وج���ود( الزح���ار بح���دوث ویتمی���ز
  .الممرض العامل انتقال من الحد إلى إضافة لألعراض،

 
  :الجرثومي الزحار •

 ووص�ف  التجف�اف،  معالج�ة  أو لتجن�ب  الس�وائل  وإعطاء السلیم، الطبي التقییم العالج خطة تتضمن    
  - وبریمالتریمیث�� أو األموكسیس��یللین،: مث��ل الحیوی��ة المض��ادات إل��ى باإلض��افة المناس��ب، الغ��ذاء

 العام�ل  إنھ�ا  حی�ث  أی�ام،  خمس�ة  لمدة فمویًا الشیجیلة جراثیم ضد SMX-TMP وكسازولسلفامیث
 ل��بعض مقاوم��ة وج��ود عن��د فعال��ة تك��ون ال ق��د أنھ��ا إال الح��االت م��ن% 60 ح��والي ف��ي المس��ؤول
 واألفض�ل . یس�ین األزیثروم أو ت�وفره  ح�ال  ف�ي  السیفتریاكس�ون  یستخدم لذلك الجرثومیة، السالالت

 لحساس�یة  طبق�اً  المض�اد الحی�وي المناس�ب    وتحدی�د  المم�رض  العام�ل  لتحدی�د  للب�راز  مزرعة إجراء
 أو تغذی�ة،  بس�وء  مصابًا الطفل كان إذا المستشفى إلى التحویل ویجب. الجرثومة المسببة لإلسھال
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 التحس��ن  دالالت تتض��من . عام��ة  مض��اعفات  ح��دوث  إل��ى  ی��ؤدي  ق��د  مس��تبطن  م��رض  ھن��اك  ك��ان 
 .الطبیعي للنشاط الطفل وعودة الشھیة وتحسن مراتھ وعدد بالبراز الدم كمیة قلة اإلكلینیكي

 
   :األمیبي الزحار •

           الع��دوى وتنتق��ل ، األمیب��ي بالزح��ار اإلص��ابة للنس��ج الحالَّ��ة المتحول��ة أو األمیب��ة طفیل��ي یس��بب     
 مرئ�ي  دم وجود األعراض تتضمن. الملوثة واألغذیة المیاه عبر خاصة ،الفموي البرازيبالطریق 

: المض�اعفات  تتض�من . كبدی�ة  ض�خامة  تح�دث  وق�د  بطن�ي  وأل�م  حمى مع یترافق وقدبالبراز  واضح
 أظھ�ر  إذا. الكب�دي  والخ�راج  األمع�اء  والتھ�اب  الس�مي،  القول�ون  وتضخم الخاطف، القولون التھاب

 الم��دمي اإلس��ھال م��ریض یس��تجب ل��م إذا أو لألمیب��ة متحوص��لة أكی��اس وج��ود المجھ��ري الفح��ص
/ ج��رام مل��ي 30( المیترونی��دازول دواء الطف��ل إعط��اء فیج��ب المض��ادات، م��ن بن��وعین للمعالج��ة
 ).أیام10 -5  لمدة/ یوم/ كیلوجرام

 
 :المستدیم لإلسھال العالجي ) التدبیر3

 عل�ى  للدالل�ة  الطف�ل  ل�دى  الحیوی�ة  العالم�ات  تقی�یم  إل�ى  اإلس�ھال  م�ن  الن�وع  ھ�ذا  ف�ي  االنتب�اه  یجب
 كم��ا للتجف��اف تبع��ًا األطف��ال تص��نیف ویج��ب المعالج��ة، تختل��ف حی��ث وج��وده، ع��دم أو التجف��اف وج��ود

 :یلي

  
   :اآلتي مراعاة یجب كما

 
 .مؤقت بشكل الطفل غذاء في الالكتوز أو الحیواني الحلیب كمیة إنقاص )1
 والتئ�ام  ت�رمیم  عملی�ة  لتس�ھیل  والفیتامین�ات،  والمع�ادن  والبروتین، الطاقة، من كاف مدخول تأمین )2

 .األمعاء مخاطیة
 .اإلسھال نوبة من تضاعف التي المشروبات أو األغذیة إعطاء تجنب )3
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 .التغذیة سوء لتصحیح النقاھة خالل المناسب الغذاء إعطاء )4
 أو معوی�ة  ع�داوى  ل�دیھا  یك�ون  الح�االت  بع�ض  لكن فعالة، غیر الحیویة تكون بالمضادات المعالجة )5

 .الحیویة بالمضادات نوعیة معالجة تتطلب معویة خارج
   بجرع��ة روتین��ي بش��كل الزن��ك اس��تخدام اإلس��ھال لمعالج��ة اإلرش��ادیة ال��دالئل م��ن العدی��د تتض��من )6

 ولم�دة  األص�غر  لألطفال الیوم/ ملجرام 10 أو أشھر 6 من أكبر بعمر لألطفال الیوم/  ملجرام 20(
 الع�دوى  واحتمالی�ة  وش�دتھ  اإلس�ھال  فت�رة  م�ن  تقل�ل  الزن�ك  مركب�ات  أن وجد حیث). یومًا 14 -10

 الزن��ك  مل��ح  ن��وع  ع��ن  النظ��ر  بغ��ض  فعال��ة  المركب��ات  تل��ك  وجمی��ع  ،)أش��ھر  3-2( خ��الل  التالی��ة 
 بكمی��ات الجس��م یحتاج��ھ أساس��یًا مغ��ٍذیًا باعتب��اره الزن��ك مركب��ات م��ن األطف��ال یس��تفید المس��تخدم،

 للم���اء المع���وي والنق���ل  المناعی���ة، والوظیف���ة الخالی���ا، وتم���ایز ونم���و الب���روتین، لتخلی���ق زھی��دة 
 واألص�حاء،  المرض�ى  األطف�ال  ل�دى  الطبیعی�ین  والتط�ور  للنم�و  أیض�اً  مھ�م  أن�ھ  كما واإللكترولیتات،

 الوظیف��ة واض��طرابات المعوی��ة للع��داوى التع��رض خط��ورة ف��ي زی��ادة م��ع الزن��ك ع��وز ویتراف��ق
  .المناعیة

 درجت���ھ حس���ب المعالج���ة وت���تم اإلس���ھال، لح���االت األول المعالج���ة خ���ط ھ���ي التجف���اف، معالج���ة )7
 .التالیة النقاط في تباعًا والموضحة

 
 : الجسم داخل واإللكترولیتات السوائل فقد): الجفاف( التجفاف

 الكمی�ة  م�ن  أكث�ر  بص�ورة  الم�اء  وخاص�ة  السوائل من كمیة الطفل جسم یفقد عندما التجفاف یحدث
 س�لبي  ت�وازن  عن�ھ  ین�تج  مم�ا  اإلس�ھال،  خ�الل  م�ن ) اإللكترولیت�ات ( المعدنی�ة  األمالح وكذلك المتناولة،

 الطف��ل، لحی��اة مھ�ددة  طارئ��ة حال�ة  یش��كل ف�ذلك  ش��دیدًا؛ التجف��اف یك�ون  عن��دما وخاص�ة  الجس��م، داخ�ل 
 أدى وق�د . الع�الم  حول والوفیات المرض أسباب أكثر من واحد ھو الحاد اإلسھال عن الناجم فالتجفاف
 الم��رض نس��بة ف��ي انخف��اض إل��ى) الجف��اف معالج��ة محل��ول(  الفموی��ة باإلماھ��ة المعالج��ة اس��تخدام
 .سببھ عن النظر بغض اإلسھال مع المترافقة والوفیات
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  :التجفاف ودرجات أنماط
 الت�وتر  مس�اوي : إل�ى  بال�دم  الص�ودیوم  كمی�ة  عل�ى  اعتم�اداً  أنم�اط  ثالث�ة  إل�ى  ع�ادة  التجفاف یصنف

). ال�دم  ص�ودیوم  زی�ادة ( الت�وتر  وع�الي  ،)ال�دم  ص�ودیوم  نقص(التوتر وناقص ،)طبیعي الدم صودیوم(
 .التالي الجدول في كما اآلتیة، الدرجات إلى اإلكلینیكیة، للعالمات تبعًا وكذلك
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  :التجفاف معالجة
 الفم��وي اإلرواء یس��تخدم) : الجف��اف معالج��ة محل��ول( الفموی��ة باإلماھ��ة یع��رف بم��ا المعالج��ة ت��تم

)Oral Rehydration Therapy ; ORT(  الك�ولیرا  تفش�ي  وخ�الل  العالم حول وأمان بفعالیة 
 عن�دما %)3% إل�ى  25( من اإلسھال عن الناجمة الوفیات نسبة انخفضت م 1971عام بنغالدیش في
 للتجف�اف  العالج�ي  للت�دبیر  اإلرش�ادیة  ال�دالئل  تتض�من  الوریدیة، المعالجة من بدًال  ORT استخدام تم

 ت��م ال��ذین أو تجف��اف، ب��دون باإلس��ھال المص��ابین األطف��ال)  أ: ( للمعالج��ة خط��ط ث��الث األطف��ال عن��د
 تبع�اً  وك�ذلك  الش�دید،  التجف�اف ) ج(و معت�دل،  تجف�اف  م�ع  األطف�ال ) ب( بنجاح، لدیھم السوائل تعویض
 :كالتالي المعالجة وتكون اإلكلینیكیة، للعالمات
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 السن كبار لدى االتزان اضطرابات 

 ملخصة عن مقال

 حبیبة أحمد علي غادة .د

 وترجمة لتألیف العربي المركز - طبي محرر

 دولة الكویت - الصحیة العلوم

 ي  م2015أكتوبر  - 45مجلة تعریب الطب: العدد 

 العمریة، الفئة ھذه في للسقوط رئیسي سبب وھي السن، كبار لدى شائعة واالتزان المشي اضطرابات إن
 ق�د  بالثب�ات  اإلنس�ان  وإحس�اس  االت�زان  إن حی�ث  والوفی�ات،  ال�وظیفي  االع�تالل  مع�دالت  بزی�ادة  ت�رتبط  أنھا كما

 یك�ون  أن یج�ب  الجی�د  الت�وازن  أج�ل  ومن السن، كبار بھا یصاب التي األمراض وبعض العمر في بالتقدم یتأثر
 أو ال�درج،  صعود أو المشي، في سواًء مریح بشكل جسمھ وضعیة على والحفاظ السیطرة على قادرًا اإلنسان

 اإلش�ارات  تص�لھا  عن�دما  توافقی�ة  بص�ورة  والعم�ل  باالستجابة العضالت تقوم حیث الجلوس، حتى أو الوقوف،
 والعض���الت، الجل���د ف���ي الموج���ودة األعص���اب وأیض��اً  الداخلی���ة، واألذن الع���ین،: مث���ل الحس���یة األجھ���زة م��ن 

 اضطرابات معظم إن. المتزنة المشیة في والبدء اإلشارات تلك بترجمة الدماغ یقوم ثم والمفاصل، واألطراف،
 كم�ا  للش�یخوخة،  حتمی�ة  نتیج�ة  اختاللھ�ا  یعتب�ر  أال ویج�ب  كامن�ة  مرض�یة  لحاالت نتیجة تكون واالتزان المشي

 واح�دة  م�رة  المش�ي  في الصعوبات عن یسألوا أن السن كبار من مرضى مع یتعاملون ممن األطباء على یجب
 عل��ى فیج��ب للس��قوط، الس��ن كب��ار تع��رض ح��ال وف��ي لھ��م، ال��دوري الفح��ص أثن��اء مس��تمرة بص��فة األق��ل عل��ى

 المرض�ى  لھ�ؤالء  متابعت�ھ  م�ع  ال أم واض�ح  غی�ر  لم�رض  عرض�اً  ھ�ذا  كان إذا لیعرف جیدًا یفحصھم أن الطبیب
 . باستمرار

 :السن كبار لدى االتزان اضطرابات أسباب
 

 .النوم ومشكالت الوقوع من والخوف االكتئاب: مثل الوجدان، واضطرابات النفسیة الحاالت )1
 الدم ضغط ونقص الوعائیة، القلب أمراض: مثل الدموي، الوعائي الجھاز تصیب التي األمراض )2

 للدماغ المغذیة الدمویة الدورة وقصور ، )Orthostatic hypotension( االنتصابي
 .الخثرات وتكّون الطرفیة الشرایین وأمراض

    السمعي العصب كورم واألورام الداخلیة، األذن أمراض: مثل  الحسیة، المشكالت )3
)Acoustic neuroma(، األرجل أعصاب :مثل األعصاب، واعتالل والرؤیة السمع وضعف 

 .والقدم
 زی�ادة  أو قص�ور  أمراض وأیضًا الكبدي، الدماغي واالعتالل السكري داء: مثل األیضیة، األمراض )4

 .الدرقیة الغدة نشاط
 خشونة( الرقبیة الفقرات وداء الفقري، العمود مشكالت: مثل الھیكلیة، العضلیة االضطرابات )5

 المفاصل والتھاب العضالت وضعف وضمور ،)Cervical Spondylosis( الرقبة فقرات
    .)Osteoporosis( العظام وتخلخل المفاصل وخشونة )عظمي فصال(
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 باركنسون ومرض المخیخي، التنكس أو للمخیخ، الوظیفي الخلل: مثل العصبیة، االضطرابات )6
 )Parkinson’s disease(، المتعدد والتصلب الدماغیة، والسكتات Multiple(.     
)sclerosis 

 
 ال��نظم، اض��طراب ومض��ادات والدیجوكس��ین والمھ��دئات، االكتئ��اب مض��ادات: مث��ل األدوی��ة، بع��ض )7

 )Antiarrhythmics(، األدویة من وغیرھا البول ومدرات. 
 .الرأس وإصابات النصفي الصداع ذلك في بما الصداع أخرى، أسباب) 8    

 
 :السن كبار لدى االتزان اضطرابات أعراض

 بالعص���ب التھاب���ًا یح���دث بفی���روس اإلص���ابة بع���د خاص���ة اإلغم���اء، أو بالدوخ���ة والش���عور ال���دوار •
  .باألذن الدھلیزي

  .والمكان بالوقت اإلحساس فقدان وأحیانًا واالرتباك االتزان بعدم والشعور الثبات عدم •
 وھ�و  ،)xysmal Positional  vertigooBenign Par( الحمید االنتیابي الوضعة دوار •

 ویش�عر  رأس�ھ  وض�عیة  الشخص یغیر عندما الزمن من قصیرة لفترة یحدث االتزان فقدان من نوع
 تغیی��ر عن��د وأیض��ًا لكتف��ھ، للنظ��ر رأس��ھ یح��رك أو ألس��فل أو ألعل��ى، لش��يء ینظ��ر عن��دما بال��دوار
 تق�وم  حی�ث  ب�األذن،  العظمی�ة  الھاللی�ة  األنف�اق  داخ�ل  مش�كلة  بس�بب  ھذا ویحدث النوم أثناء الوضع

 الحال�ة  ھ�ذه  وتح�دث  ال�رأس  موضع عن المخ إلى خاطئة إشارات بإرسال بداخلھا الحسیة األجھزة
 .العمر في التقدم أو بالرأس إصابة نتیجة

 . )Labyrinthitis( األذني التیھ التھاب •
 مث�ل  العل�وي  التنفس�ي  الجھ�از  بالتھاب�ات  اإلصابة بعد تحدث عادة الداخلیة، األذن التھاب أو عدوى •

  .األنفلونزا
 غی�ر  الس�مع  فق�دان  أو بال�دوران  الش�خص  یش�عر  حی�ث  ،)Meniere’s disease( مینیی�ر  داء •

 .معروف غیر المرض وسبب األذن، داخل بالضغط الشعور أو الطنین أو المنتظم
 

:السن كبار لدى االتزان اضطرابات تشخیص
 

 

 وبع�ض  دقیق�ًا،  فحص�اً  ذل�ك  یتطل�ب  وق�د  االت�زان،  الض�طرابات  المباش�ر  الس�بب  تحدی�د  الصعوبة من •
 للم�ریض،  الص�حیة  والحال�ة  األع�راض،  حس�ب  التخصص�ات  ب�ین  التحویل وربما األخرى الفحوص

 ال���رأرأة كھربی���ة وتخط���یط الكامل���ة، ال���دم فح���وص الس���مع، فح���ص: الفح���وص أمثل���ة وم���ن
 )Electronystagmography( العین في.  
 قی�اس  وی�تم  ، )Timed up and go test( اختب�ار  باس�تخدام  وذل�ك  معین�ة  نقط�ة  تحدی�د  ی�تم  •

  .النقطة لھذه والعودة الذھاب في المریض یستغرقھ الذي الزمن
 . )Berg Balance Scale( برج بحسب التوازن مقیاس •
                                                 للحركة الموجھ األداء تقییم اختبار •

)Performance Oriented Mobility Assessment(. 
 . )Magnetic Resonance Imaging ; MRI( المغناطیسي بالرنین التصویر •
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 ، )Computerized axial tomography( المحوسب المحوري المقطعي التصویر •
 . والتشخیص األعراض حسب الفحوص من وغیرھا

 
 :السن كبار لدى االتزان اضطرابات عالج

 
 عل�ى  تعتم�د  للمعالج�ة  ط�رق  ع�دة  فھن�اك  االت�زان،  الض�طرابات  األس�باب  م�ن  العدید ھناك إن وحیث

 ونظ�راً . توازن�ھ  عل�ى  والحف�اظ  الس�یر  عل�ى  قدرت�ھ  وتحسین استعادة في الشخص وتساعد التشخیص،
 الش��خص اس��تعادة إل��ى ی��ؤدي فعالجھ��ا الجس��م، ف��ي أخ��رى ألم��راض نتیج��ة تك��ون الح��االت معظ��م ألن

 أو الكس�ور  لع�الج  الجراح�ي  الت�دخل  فیك�ون  الس�قوط،  ح�االت  في أما. الطبیعیة لحیاتھ والعودة لتوازنھ
 یعی�ق  م�ا  ك�ل  وإزال�ة  المعیشیة حیاتھم أسلوب تغییر إلى باإلضافة الحل، ھو تعویضیة أجھزة استخدام
 .  أخرى مرة السقوط في یتسبب أو الحركة
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 غذاؤنا واإلشعاع )1 

 تن�تج  وق�د  ، الس�نة  م�ن  مح�ددة  مواس�م  ف�ي  الغذائی�ة  المواد تنتج
 الغ�ذاء  إلى اإلنسان حاجة تكون حین في أخرى دون مناطق في

 الزائ�دة  األغذی�ة  حف�ظ  إل�ى  اإلنس�ان  لج�أ  ل�ذلك  الس�نة،  مدار على
 ال الت�ي  األوق�ات  ف�ي  الس�تخدامھا  إنتاجھا موسم في الحاجة عن

 ال الت�ي  المن�اطق  إل�ى  لتص�دیرھا  حفظھ�ا  أو فیھ�ا،  إنتاجھ�ا  یمكن
 إنتاج�ھ  بع�د  م�ا  لفت�رة  المخزون المنتج أن لوحظ وقد فیھا، تنتج

 التس�ویقي  عم�ره  إطال�ة  یمكن ال مما ، الكبیر التلف إلى یتعرض
 ، التقلیدی�ة  التخ�زین  ط�رق  اس�تخدام  من الرغم على ھذا ، كثیرًا

 ، المن���تج الغ���ذاء ف���ي الخس���ارة نس���بة ارتف���اع النتیج���ة فتك���ون
 ، الجی�دة  التخ�زین  ط�رق  عل�ى  تعتم�د  ال الت�ي  ال�دول  في وخاصة

 الغذاء لحفظ كوسیلة اإلشعاع استخدام إلى العلماء لجأ لذا
 لحف�ظ  اإلش�عاع  اس�تخدام  تجارب وبدأت التسویقي عمره وإطالة
 وأطل�ق  الماض�ي  القرن من الخمسینیات بدایة منذ الغذاء وتعقیم

 . »البارد التعقیم« العملیة تلك على
 جس��یمات  أو موج��ات  ش��كل  ف��ي  تطل��ق  طاق��ة  ھ��و  اإلش��عاع إن

 الش�مس  أش�عة :  مث�ل  عدی�دة  أش�كال  ول�ھ  ، م�ا  مادة من صغیرة
 عملی��ة ھ��و والتش��عیع وغیرھ��ا، جام��ا وأش��عة الس��ینیة واألش��عة

 لھ��ا الت��ي جام��ا أش��عة:  مث��ل لإلش��عاع، م��ادة تع��ریض فیھ��ا ی��تم
 عل���ى فت���اك وت���أثیر عالی���ة وطاق���ة للغای���ة قص���یر م���وجي ط���ول

 ت��م الح��دیث العص��ر وف��ي. الغذائی��ة الم��واد وتعق��یم تطھی��ر ف��ي اس��تخدامھا یمك��ن فإن��ھ فیھ��ا ال��تحكم عن��د ولك��ن الحی��اة،
 الس��كریة والم��واد وال��دھن الم��اء بواس��طة تم��تص مغناطیس��یة كھربی��ة أش��عة وھ��ي ، المیكرووی��ف أش��عة اكتش��اف
 ی�دعھا  مم�ا  ، كبی�رة  بدرج�ة  تتذب�ذب  جزیئاتھا تجعل طاقة كسبھای األشعة ھذه وامتصاص أیضًا، تحویھا التي واألطعمة

 زم�ن  وتقلی�ل  الطاق�ة  ت�وفیر  ف�ي  كفاءتھ�ا  األف�ران  ھ�ذه  أثبت�ت  وق�د  لطھیھ�ا،  الالزم�ة  الح�رارة  وتن�تج  بعض�ھا  مع تتصادم
 تل�ك  ع�ن  المیكرووی�ف  أف�ران  ف�ي  المطھ�وة  لألطعم�ة  الغذائی�ة  القیم�ة  ف�ي  حقیقیة اختالفات توجد ال أنھ واتضح الطھي،

 .ذلك من األدنى الحد إال تمثل ال فإنھا اختالفات وجدت وإن ، التقلیدیة بالطرق طھیھا تم التي
 الفص�ل  وین�اقش  ،اإلش�عاعیة  وتأثیراتھ�ا  المش�عة  الم�واد  ع�ن  األول الفص�ل  یتح�دث  فص�ول  أربع�ة  إلى الكتاب ھذا ینقسم
 األغذی��ة حف��ظ ع��ن الناتج��ة واألض��رار الفوائ��د فیع��رض الثال��ث الفص��ل أم��ا ، باإلش��عاع األغذی��ة تل��وث موض��وع الث��اني

 . الطعام طھي في واستخدامھا المیكروویف أفران عن بالحدیث الرابع بفصلھ الكتاب وُیختتم ، بالتشعیع
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 دلیل مصور -الممارسة العملیة للفحص بفائق الصوت ) 2 
 
( الفحص بالموجات  الصوت بفائق التفریس ُیستخدم 

 الجس��م، أعض��اء مختل��ف ص��ور اللتق��اط ف��وق الص��وتیة )
 المج��االت ش��تى ف��ي االس��تخدام ش��ائعة طبی��ة وس��یلة وھ��و

 ت��م أن��ھ كم��ا اإلنس��ان، عل��ى جانبی��ة آث��ارًا تس��بب ال كونھ��ا
 بص�ورتھ  إلین�ا  لیص�ل  الس�ابقة  السنوات مدار على تطویره
 والمباش�رة  الحی�ة  الص�ور  مش�اھدة  لن�ا  یتیح حیث الحالیة،

 ف���ي المس���اعدة اس���تخداماتھ أش���ھر وم���ن الشاش���ة، عل���ى
 تص��یب الت��ي والع��دوى والت��ورم ب��األلم الش��عور تش��خیص

 اإلج�راءات  توجی�ھ  عن فضًال اإلنسان، جسم في ما عضوًا
 وتقی�یم  القل�ب  حال�ة  وتش�خیص  الخزع�ة  أخذ مثل األخرى،
 في الدم انسیاب رؤیة عن فضًال القلبیة النوبة بعد الضرر
 .الدمویة األوعیة

 یتنـــاول فصـًال عشـــر خمســـة من الكتاب ھذا یتألف
 بفائـ��ـق للتفریـ��ـس العام��ة المب��ادئ منھــ��ـا األول الفصـ��ـل

 الرعای��ة مقدمــ�ـو  یواجھھـ�ـا  الت�ي  والصعـ�ـوبات  الصـ�ـوت 
 ال�دلیل  الث�اني  الفص�ل  ویش�رح  معالجتھا، وكیفیة الصحیــة
 ومعرف��ة تش��غیلھ وكیفی��ة الص��وت ف��ائق جھ��از الس��تخدام

 المش�غل،  س�یجریھ  ال�ذي  الفح�ص  وف�ق  فی�ھ  زر كل وظیفة
 ال�بطن  منطق�ة  أج�زاء  تشریح عن الثالث الفصل یتحدث ثم

 للمعاییـــ����ـر وفقـ����ـًا المتبعـ����ـة البـ����ـطن فح����ص وأنظم����ة
 مختل��ف تص��یب الت��ي األم��راض إل��ى باإلض��افة العالمیــ��ـة،

 الفص�ول  ف�ي  متب�ع  ھ�و  وكم�ا  ال�بطن،  منطق�ة  ف�ي  األعضاء
 الخ�امس  الفص�ل  ویوض�ح  ُتص�یبھا،  التي واألمراض المغروسة والُكلى الُكلى، فحص الرابع الفصل یستعرض األخرى

 التف�ریس  ودقی�ق  مفصل بشكل السادس الفصل ویعرض ومبسط، موجز بشكل البطني األورطي الشریان فحص كیفیة
 تش�ریح  الس�ابع  الفص�ل  وین�اقش  الفح�ص،  ھ�ذا  إج�راء  م�ن  الرئیس�یة  واألھ�داف  الكب�د،  غرس وبعد قبل الصوت بفائق

 طریق�ة  لیتن�اول  الث�امن  الفص�ل  ذل�ك  بع�د  وی�أتي  الصوت، فائق فحص یكتشفھا التي شیوعًا األمراض وأكثر الخصیتین
 التاس�ع  الفص�ل  أم�ا  وال�دوالي،  كاالنص�مام  الش�ائعة  واألمراض البدیلة الطرق عن فضًال السفلي، الطرف أوردة فحص

 .الدوبلر فحص باستخدام وأفرعھ السباتي الشریان في الدم انسیاب فیوضح
 بف�ائق  الفح�ص  وإج�راء  بس�ھولة  الح�یض  دورة وش�رح  األنث�وي  الح�وض  ع�ن  العاش�ر  الفص�ل  في للحدیث وننتقل

 أم�راض  شرح إلى باإلضافة طریقة، كل ومزایا بینھما الفرق وتوضیح والمھبل البطن جدار من كل خالل من الصوت
 الفح��ص إج��راء وكیفی��ة للحم��ل الب��اكر الكش��ف موض��وع عش��ر الح��ادي الفص��ل ین��اقش ث��م األنث��وي، التناس��لي الجھ��از
 الحام�ل  الم�رأة  تص�یب  الت�ي  الح�االت غی�ر المألوف�ة   و الجن�ین  عم�ر  تق�دیر  كیفیة عن فضًال المھبل،) خالل من( بطریق

   الصوت بفائق الدرقیة الغدة فحص عشر الثاني الفصل یتناول ثم وغیرھا، الجنین ووفاة المنتبذ الحمل مثل
 یةالص�ـوت  ف�وق  بالموج�ات  التخطی�ـط  م�ع  َالموج�ھّ  التقی�یم  تقنیة عشر الثالث الفصل ویعرض المختلفة، وأمراضھا

 الث�دي  تش�ریح  بالتفص�یل  عش�ر  الرابع الفصل یشرح ثم اإلنسان، جسم من مختلفة مناطق أربع في الرضح حاالت في
 وُیخت�تم  البعض، ببعضھا ومقارنتھا تصیبھ التي واألورام اآلفات كافة استعراض مـــع لفحصـــھ الجھاز ضبط وكیفیة
 م��ن ك��ل وأم��راض تش��ریح فح��ص یتن��اول إذ الھیكل��ي، العض��لي الجھ��از ع��ن بالح��دیث عش��ر الخ��امس بالفص��ل الكت��اب
 .الرخوة األنسجة تصیب التي الحمیدة األورام بعض واستعراض القدم، الكاحل، الركبة، الورك، الكتف،
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  عماد سید ثابتأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

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

 السبب الصواب الخطأ
  الطالب احتاج -1
 .كتابًا 

 إلى الطالب احتاج  -
 .كتاب 

 بحرف إال یتعدى ال )احتاج( الفعل ألن -
 .الجر 

  دركات أقصى  - االنحطاط درجات أقصى -2
 االنحطاط 

 والدركات السفلى المنزلة ھي الدركة ألن - 
 فھي الدرجات أما بعض، تحت بعضھا منازل 
 .بعض فوق بعضھا منازل 

 الثمن في اختلفوا  - الثمن على اختلفوا -3
 الثمن بسبب اختلفوا أنھم نرید فنحن -
  أو السببیة معنى فیھ" في" الجر وحرف 
 .القلیل 

 سؤالھ عن أجابھ  - سؤالھ على أجابھ -4

 یخص فیما طلبھ لبى أنھ:  تعني ألنھا -
  واإلبانة اإلیضاح أفادت ھنا" فعن" سؤالھ 
 في" على"  تفیدھا ال معاٍن وھذه والكشف 
 .السیاق ھذا 

 ثوبًا علیًا أعطیت  - ثوبًا لعلي أعطیت -5
        من مفعولین إلى یتعدى) أعطى( الفعل ألن -

 ینصب الفعل أن أي الجر، حرف دون
 . جر حرف إلى الحاجة دون مباشرة مفعولین

 فالن عن الكاتب اقتبس -6
 ).بعن(ال)  من( ب یتعدى اقتبس الفعل ألن -  فالن من اقتبس  - آرائھ بعض 
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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 تكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركزاوأخیرًا نستقبل استفسار - 
 . دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب :  

 

 

  تناول على الرجل أصر -7
 الغداء ضیفھ 

 على الرجل أصر  -
 الغداء یتناول أن ضیفھ 

    موجھًا اإلصرار یكون أن یعقل ال مما ألنھ  -
  على اإلصرار یكون أن والصواب للتناول،
 .الغداء لتناول الضیف

  – ذھبا الرجلین كال -8
 صامتا المرأتین كلتا

 ذھب، الرجلین كال  -
 صامت المرأتین كلتا 

 لتأكید وضعت أسماء) كلتا – كال( ألن - 
 التثنیة، على ذاتھما في ألن والبد االثنین 
 یدل فقط ومعناھا المفرد على دال فلفظھما 
 .المثنى على 

 ھذا على نأسف  - الفني العطل لھذا نأسف -9
 الفني العطل 

 بـ ال) على( ب یتعدى" نأسف"  الفعل ألن
 ).الالم(

 .العرب عن یرد لم" صنت" الفعل ألن  - یتنصت فالن - یتصنت فالن  -10

 للموضوع تنبیھ ھذا  - للموضوع تنویھ ھذا -11
 الثناء یعني فالتنویھ كالتنبیھ لیست التنویھ  -
 ذكره من والرفع معین شخص إلى واإلشارة 
 ).التنبیھ( عن بعیدة وھي 
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	9- نأسف لهذا العطل الفني
	2- أقصى درجات الانحطاط
	7- أصر الرجل على تناول 
	6- اقتبس الكاتب عن فلان
	- لأن الفعل (احتاج) لا يتعدى إلا بحرف
	5- أعطيت لعلي ثوباً
	10-  فلان يتصنت
	4- أجابه على سؤاله
	8- كلا الرجلين ذهبا –  كلتا المرأتين صامتا
	3- اختلفوا على الثمن
	11- هذا تنويه للموضوع
	1- احتاج الطالب 
	 الجر.
	 كتاب.
	 كتاباً.
	 - لأن الدركة هي المنزلة السفلى والدركات
	 منازل بعضها تحت بعض، أما الدرجات فهي
	 الانحطاط
	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:
	 منازل بعضها فوق بعض.
	 وحرف الجر "في" فيه معنى السببية أو 
	 القليل.
	 سؤاله "فعن" هنا أفادت الإيضاح والإبانة 
	 والكشف وهذه معانٍ لا تفيدها " على" في
	 هذا السياق.
	-  احتاج الطالب إلى
	-  أقصى دركات 
	 - لأن الفعل اقتبس يتعدى ب (من ) لا(بعن).
	 بعض آرائه
	- فنحن نريد أنهم اختلفوا بسبب الثمن
	-  اختلفوا في الثمن
	- لأنها تعني : أنه لبى طلبه فيما يخص
	-  أجابه عن سؤاله
	-  أعطيت علياً ثوباً
	-  اقتبس من فلان
	 ضيفه أن يتناول الغداء
	 ضيفه الغداء
	 - لأن (كلا – كلتا) أسماء وضعت لتأكيد
	-  أصر الرجل على
	 الاثنين ولابد لأن في ذاتهما على التثنية،
	 فلفظهما دال على المفرد ومعناها فقط يدل
	 كلتا المرأتين صامت
	 على المثنى.
	-  كلا الرجلين ذهب،
	 العطل الفني
	-  نأسف على هذا
	 والإشارة إلى شخص معين والرفع من ذكره
	 وهي بعيدة عن (التنبيه).
	- فلان يتنصت
	-  لأن الفعل "صنت" لم يرد عن العرب.
	-  التنويه ليست كالتنبيه فالتنويه يعني الثناء
	-  هذا تنبيه للموضوع

