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 مش��كلة وم�ن  فق��ط، م2020 ع�ام  ف��ي ش�خص  مالی��ین 10 ح�والي  وف��اة س�بب  ك��ان إن�ھ  إذ الع��الم، ف�ي  الوفی��ات م�ن  ع��ددًا الس�رطان  یس�بب 
 تغ�زو  ذل�ك  وبع�د  المص�اب،  ب�ھ  یح�س  أن دون م�ن  األعض�اء  أح�د  ف�ي  شاذة لخالیا والشدید السریع التوّلد نتیجة یحدث البدایة في أنھ السرطان

 العالمي بالیوم سمي عام كل فبرایر من الرابع لھ ُحّدد المرض ھذا وألھمیة األعضاء، بقیة إلى وتنتشر الجسم، من مختلفة ءأجزا الخالیا ھذه
 .عنھ المبكر الكشف وتشجیع بھ، المجتمعات وتثقیف السرطان، عن الناتجة الوفیات خفض: ھو الیوم ذلك أھداف ومن للسرطان،

 بس��رطان للتوعی��ة الع��المي الش��ھر وأس��متھ ع��ام ك��ل م��ن س��بتمبر ش��ھر م��ن الثالث��ین ی��وم ح��ّددت ق��د العالمی��ة الص��حة منظم��ة أن كم��ا
 عن�ھ،  المبك�ر  الكش�ف  وأھمی�ة  ب�ھ،  للتوعی�ة  البروس�تاتة،  س�رطان  ع�ن  مقال�ة  عل�ى  محتوی�اً  الش�ھر  لھذا النشرة عدد جعل ما وھذا البروستاتة،

 البروس�تاتة  لخالی�ا  طبیع�ي  غی�ر  انقس�ام  یح�دث  حی�ث  البروس�تاتة،  بس�رطان  ُیص�اب  رج�ال  تس�عة  ك�ل  م�ن  واح�داً  رج�الً  أن الدراسات بینت حیث
 .البول مجرى ضیق یسبب مما حجمھا؛ زیادة إلى الحالة ھذه في وتؤدي

 ی�وم  ل�ھ  ُح�ّدد  أیض�اً  وألھمیت�ھ  الس�رطان،  ذل�ك  ع�ن  معرفت�ھ  یج�ب  م�ا  وأھ�م  القول�ون،  س�رطان  وھ�و  آخ�ر  مق�ال  على العدد ھذا یحتوي كما
 تح�دث  حیث العالم، في شیوعًا السرطانات أكبر ثالث ُیعد ألنھ القولون؛ سرطان مقال أھمیة وتأتي بھ، للتوعیة عام كل من سمار من الثالثین

 األول القات�ل  والمس�تقیم  القول�ون  س�رطان  یص�بح  أن المتوق�ع  م�ن  م2030 ع�ام  بحل�ول  فإن�ھ  الدراس�ات  وحس�ب  سنویًا، حالة ملیوني یقارب ما
 .عامًا 49و20 بین مارھمأع تتراوح الذین لألشخاص

 النش�اط  وزی�ادة  الس�منة،  مكافح�ة : مث�ل  م�ن  لحیاتن�ا  إیجابی�ة  ع�ادات  اتب�اع  خ�الل  م�ن  ع�ام  بش�كل  اإلص�ابات  تل�ك  م�ن  التقلی�ل  الممكن ومن
 .التدخین عن واالبتعاد الجاھزة، الوجبات عن بعیدًا صحي غذائي نظام واتباع البدني،

 :  كتابان وھما الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز اراتإصد آخر العزیز للقارئ نقدم أن ویسعدنا

 ویب�ین  العربی�ة،  الطبی�ة  المن�اھج  كت�ب  سلس�لة  من وھو محمد جابر شیرین: الدكتورة تألیف من" المستدامة الصحة: "ھو األول الكتاب
 وأن الض�عف،  أو الم�رض،  غی�اب  ح�االت  م�ن  ال�ة ح مج�رد  ولیس�ت  واالجتم�اعي،  والعقل�ي،  الب�دني،  الكم�ال  ح�االت  م�ن  حالة الصحة أن الكتاب
 التنمی�ة  أن كی�ف  أیض�اً  الكت�اب  ویب�ین  لإلنس�ان،  البدنی�ة  الق�درات  وك�ذلك  والشخص�یة،  االجتماعی�ة،  الم�وارد  عل�ى  یرّك�ز  إیج�ابي  مفھوم الصحة

 االجتماعی�ة،  العدال�ة  وتحقی�ق  س�یة، الرئی اإلنس�انیة  الحاج�ات  وإرض�اء  البیئ�ة،  س�المة  عل�ى  الحف�اظ : مث�ل  لتحقیقھ�ا  رك�ائز  ع�دة  لھ�ا  المستدامة
 .السبعة الكتاب فصول في ذلك كل ُبّین وقد المتعدد، المجتمعي التكافل وتوفیر

 م2022 نوفمبر
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 ص�ابر  ش�عبان : ال�دكتور  األس�تاذ  ت�ألیف  م�ن " الق�ردة  جدري: "عنوان تحت وھو الصحیة، الثقافة كتب سلسلة من فھو الثاني الكتاب أما
 البش�ري،  الج�دري  لم�رض  مش�ابھة  أعراض�اً  یس�بب  ب�ھ  اإلصابة عند المنشأ، حیواني فیروس یسببھ لقردةا جدري أن الكتاب ویبین اهللا، خلف

 الكت�اب  ھ�ذا  ویش�تمل  ب�ھ،  اإلص�ابة  تف�ادي  یمك�ن  حت�ى  وأعراض�ھ  المرض ھذا انتشار أسباب یبین أن المركز رأى انتشاره وسرعة ولخطورتھ
 ووس�ائل  ب�المرض،  الخاص�ة  واألع�راض  الجغراف�ي،  الم�رض  وانتش�ار  ائی�ات ووب الفی�روس،  خص�ائص  الت�والي  عل�ى  تناولت فصول ستة على

 .العدوى من الوقایة وكیفیة العالجیة، والتدابیر التشخیص

 .أجلھ من تألیفھما تم الذي الھدف یحققا وأن الكتابین، ھذین محتویات من الكریم القارئ یستفید أن نأمل

 ،)L( ح�رف  م�ن  الص�فحة  ھ�ذه  تحدی�د  ت�م  وق�د  المرك�ز،  أع�ده  ال�ذي  المفسَّ�ر  الطب�ي  مالمعج�  من كاملة صفحة بنشر العدد ھذا في ونستمر
 .العربیة اللغة في الشائعة األخطاء بعض فیھا نستعرض التي الصفحة وأخیرًا

 

 التوفیق ولي واهللا
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 ؟ البروستاتة سرطان

    براھیم قدادھبة إ : ةالصیدالنی عدادإ

 ربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیةالمركز الع -محرر طبي 

 

 

 

 

 

 داخ��ل الموج�ود  المم��ر وھ�و  الب�ول،  بمج��رى البروس�تاتة  غ�دة  المس��تقیم،وتحیط ق�رب  المثان�ة  أس��فل تق�ع  ص�غیرة  غ��دة ھ�ي  البروس�تاتة 

 الت�ي  السوائل عظمم تفرز وھي الرجل، عند التناسلي الجھاز من جزء البروستاتة وغدة المنوي، والسائل البول یمر خاللھ من الذي القضیب

 ُتوَص�ف  م�ا  وغالب�اً  وتنمو، تكبر لكي تستوستیرون الذكوري الھرمون إلى البروستاتة وتحتاج المني، یغذي الذي المنوي السائل یتشّكل منھا

 التب�ّول،  ةص�عوب : مث�ل  مش�كالت،  األحی�ان  بع�ض  في ذلك یشّكل وقد السن، في الرجال تقّدم مع تكبر أن الطبیعي ومن الجوز، حبة بحجم بأنھا

 .سرطان وجود على دالئل أو أعراضًا دائمًا تكون ال وھي المسنین، الرجال عند شائعة المشكالت وھذه

 یمك��ن ال بطریق��ة التض�اعف  ف��ي تس�تمر  أن الخالی��ا لھ��ذه ویمك�ن  فیھ��ا، طبیعی�ة  غی��ر خالی��ا تتك�ّون  عن��دما البروس�تاتة  س��رطان یحص�ل  

 .الجسم في  بعیدة أو قریبة ألجزاء البروستاتة خارج إلى تنتقل وأحیانًا علیھا، السیطرة

 یعیش��ون الدرج�ة  م�نخفض  البروس�تاتة  بس�رطان  المص�ابین  الرج�ال  ومعظ�م  النم�و،  بط�يء  مرض�اً  ع�ام  بش�كل  البروس�تاتة  س�رطان  ُیع�د 

 وق�د  بسرعة، شرینت مرتفعة بدرجة المرض أن إال الحیاة، على خطرًا ویشكل المرض ینتشر أن دون ومن أعراض، دون من عدیدة لسنوات

 .قاتًال یكون

 ةالعوامل األخرى التي قد تزید من خطر اإلصابة بسرطان البروستات

 لك�ل  وتتك�ّون  الجس�م،  ف�ي  الخالی�ا  بھ�ا  تنم�و  الت�ي  بالطریق�ة  ت�تحكم  وھ�ي  الجس�م،  خالی�ا  م�ن  خلی�ة  ك�ل  ف�ي  موج�ودة  الجینات :الوراثة •

 الوال�د  من البروستاتة سرطان انتقال خطر من الجینات في التغییرات تزید قدو الوالدین، كال من الموروثة الخالیا آالف من مجموعة شخص

 خط�ر  م�ن  تزی�د  الت�ي  الجین�ات  توری�ث  یمك�ن  أن�ھ  إال الوراث�ة،  خ�الل  م�ن  البروس�تاتة  س�رطان  ینتق�ل  أن یمك�ن  ال أن�ھ  م�ن  وب�الرغم  الطف�ل،  إلى

 .بھ اإلصابة
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 خط�ر  م�ن  یزی�د  ق�د  بال�دھون  الغنی�ة  األطعمة أو المصّنعة، اللحوم من كثیر اولتن أن إلى تشیر التي األدلة بعض ھناك: الغذائي النظام •

 .البروستاتة بسرطان اإلصابة

 .البروستاتة بسرطان اإلصابة خطر على یؤثران قد المعیشي والنمط البیئة أن ھرـُتِظ أدلة ھناك :الحیاة نمط •

 ھ�و  والس�بعین  الخامس�ة  س�ن  بحل�ول  البروس�تاتة  بسرطان اإلصابة فخطر العمر، تقّدم مع المرض بھذا اإلصابة احتمال یزداد :العمر •

 .رجال خمسة كل بین من واحد إلى والثمانین الخامسة سن بحلول الخطر ھذا ویزداد رجال، سبعة كل بین من واحد

 األعراض؟ ما

 :یأتي ما الالحقة احلالمر في البروستاتة سرطان أعراض تتضّمن قد لكن أعراض، أي ھناك تكون ال قد األولى المراحل في

 .للتبّول بالحاجة مفاجئًا أو متكررًا شعورًا −

 ،ل�ذلك  بالحاج�ة  الش�عور  م�ن  ب�الرغم  التب�ّول  على القدرة عدم أو بالتبّول، البدء في صعوبة: مثًال( التبول في صعوبة مواجھة −
 ).للبول بطيء تدّفق أو

 .التبول عند األلم ببعض الشعور −

 .المنوي السائل أو البول في دم وجود −

 .الوركین أو الفخذین أعلى أو الظھر، أسفل في ألمًا −

 .منھا بأي الشعور عند الطبیب استشارة یجب ولكن البروستاتة، بسرطان اإلصابة األعراض ھذه تعني ال قد

 وتشخیصھ؟ البروستاتة سرطان عن الكشف یتم كیف

  : یأتي ما الفحوص ھذه ومن البروستاتة، صحة نع للكشف جسدیًا فحصًا أو/و للدم فحصًا الطبیب ُیجِري العادة في

 ) للبروستاتة النوعي المستضد فحص             (

 إش�راف  تح�ت  الفح�وص  م�ن  لمزی�د  تحت�اج  فق�د  النتیج�ة  وحس�ب  المح�ّدد،  الب�روتین  ھ�ذا  في زیادة ھناك كانت إذا ما الفحص ھذا رُیظـِھ
 غی�ر  األخرى البروستاتة فأمراض سرطان، وجود بالضرورة یعني ال ستاتةللبرو النوعي المستضد معّدل ارتفاع أن كما االختصاصي،

 .للبروستاتة النوعي المستضد معّدل في ارتفاعًا أیضًا تسبب قد السرطان

 باإلصبع الشرجي الفحص

وتقی�یم م�ا إذا    ة،ل الطبیب إصبعًا مغطى بقفاز ومادة زلق�ة داخ�ل المس�تقیم للتحق�ق م�ن حج�م البروس�تات       دِخ، ُیةبسبب موقع البروستات
 .ةاإلصبع ال تستبعد وجود سرطان البروستاتبولكن النتیجة الطبیعیة للفحص الشرجي  ،كان ھناك أي أمور غیر طبیعیة

 

 

 الدم فحص
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 التشخیص

 الطریق�ة  فھ�ي  خزع�ة،  أخ�ذ  ھ�ي  التالی�ة  الخط�وة  ف�إن  البروس�تاتة  بس�رطان  اإلص�ابة  لخط�ر  مع�ّرض  أن�ھ  الم�ریض  فح�وص  أظھرت إذا
 بإزال�ة  البولی�ة  المس�الك  ب�أمراض  المتخص�ص  الطبی�ب  یق�وم  حی�ث  البروس�تاتة،  لس�رطان  أكید تشخیص إجراء خاللھا من یمكن التي الوحیدة
 إل�ى  الوص�ول  وی�تم  الص�وتیة،  ف�وق  ب�األمواج  التص�ویر  عب�ر  موجھ�ة  ج�داً  رفیع�ة  مجوف�ة  إبر باستخدام البروستاتة أنسجة من صغیرة عینات

 .الخصیتین وغشاء الشرج، فتحة بین المنطقة: أي ن،الِعجا أو المستقیم عبر إما البروستاتة

 األم�راض  عل�م  اختصاص�ي  إل�ى  األنس�جة  إرس�ال  وی�تم  االلتھ�اب،  خط�ر  لتقلیل الحیویة المضادات الطبیب یصف الخزعة أخذ بعد عادة
 ).سرطانیة غیر( حمیدة أو ،)سرطانیة( خبیثة الخالیا كانت إذا ما لتحدید
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 القولون  سرطان عن معرفتھ یجب ما أھم

 یاسر األصیل  جمانة : دكتورةعداد الإ

 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -محرر طبي 

 

 األعوري الدقاقي الوصل من الغلیظة األمعاء وتمتد الھضمي، السبیل نھایة في یقع األمعاء من جزء الغلیظة األمعاء أو القولون
 .والشرج والمستقیم، القولون، إلى وُتقسَّم الشرج، إلى

 

 على السن، كبار في كبیر بشكل یؤثر كما ،)الُقولون( الغلیظة األمعاء في تبدأ التي السرطانات أنواع أحد الُقولون سرطان ُیعد
 ُتسمَّى الیاالخ من) حمیدة( سرطانیة غیر صغیرة تكتُّالت صورة في عادًة ویبدأ العمر، مراحل من مرحلة أي في ظھوره من الرغم
 .الُقولون في سرطانات السالئل تلك بعض ُتصِبح قد الوقت وبمرور الُقولون، بداخل تتكوَّن سالئل

 األعراض

 :یأتي ما الُقولون سرطان وأعراض عالمات تتضمَّن

 .البراز تماسك في تغیُّرًا أو اإلمساك، أو اإلسھال سواء األمعاء، حركة في مستمرًا تغیُّرًا •

 .البراز في دمًا أو ،شرجیًا نزفًا •

 .ألم أو غازات، أو مؤلمة، تقلُّصات: مثل البطن، في مستمرة اضطربات •

 .تمامًا بھا ما غ ُِتفر ال األمعاء بأن شعورًا •

 .إرھاقًا أو ًاضعف •

 ظھ�ور  ح�ال  وف�ي  الم�رض،  م�ن  المبكِّ�رة  المراح�ل  ف�ي  الُقول�ون  بس�رطان  المص�ابین  األش�خاص  م�ن  عدی�د  ل�دى  األع�راض  تظھر ال
 .الغلیظة األمعاء داخل وموقعھ السرطان لحجم وفقًا تتباین أن فیحتمل عراض،األ
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 القولون سرطان بمرض اإلصابة على تؤثر التي العوامل

 :فتشمل والمستقیم القولون بسرطان اإلصابة احتماالت على تؤثر أن یمكن التي العوامل أما

 .عامًا 50 عمر تجاوزوا القولون بسرطان إصابتھم تشخیص تم الذین األشخاص من% 90 حوالي: العمر .1

 .المستقیم  أو القولون في سالئل نشوء إلى یشیر كان إذا: الطبي التاریخ .2

 خط�ر  م�ن  تزی�د  أن یمك�ن  آخ�ر  إل�ى  عم�ر  م�ن  العائل�ة  ف�ي  تنتق�ل  الت�ي  الوراثی�ة  المتالزم�ات : القول�ون  عل�ى  ت�أثیر  ل�ھ  وراثیًا خلًال .3
 الكش�ف  ی�تم  أن ویمك�ن  القول�ون،  س�رطان  ح�االت  مجم�ل  م�ن % 5 ع�ن  مس�ؤولة  اتالمتالزم وھذه القولون، بسرطان اإلصابة

 فمن اآلتیتین المتالزمتین بإحدى العائلة أفراد أحد إصابة إلى یشیر العائلي التاریخ كان فإذا الجینیة، االختبارات بواسطة عنھا
 :وھما إلیھا لخضوعوا إجراؤھا الالزم االختبارات في معھ والبحث المعالج الطبیب إبالغ الضروري

 ف�ي  تتس�بب  ن�ادرة  متالزم�ة  ھ�و ): amilial adenomatous polyposis - FAP( الع�ائلي  الُغ�ـّدي  ال�ورميّ  الس�الئل  داء •
 عن�د  القول�ون  بس�رطان  اإلص�ابة  خط�ر  ی�زداد  معالجتھ�ا  ت�تم  ل�م  وإذا المس�تقیم،  وداخ�ل  األمعاء جدران على السالئل آالف نشوء
 %.90 نع تزید بنسبة عامًا 45 بلوغ

 أكث�ر  وھ�ي ) HNPCC( أو) Lynch syndrome) (ال�وراثي  الس�الئلي  غی�ر  والمس�تقیم  القول�ون  س�رطان ( لی�نش  متالزم�ة  •
 القول�ون  بس�رطان  لإلص�ابة  ُعرض�ة  أكث�ر  ھ�م  بھ�ا  المص�ابون  فاألشخاص العائلي، الغـّدّي الورمّي السالئل متالزمة من انتشارًا

 .مبكر عمر في

 والس�عرات  بال�دھون  الغنی�ة  أو األلی�اف،  قلیل�ة  الغذائی�ة  باألنظم�ة  مرتبط�اً  والمس�تقیم  القول�ون  طانس�ر  یكون قد: الغذائي النظام .4
 .الحراریة

 . القولون بسرطان اإلصابة خطر من یزید قد البدني النشاط ممارسة قلة أو عدم: البدني النشاط .5

 .قولونال بسرطان اإلصابة خطر من یزید أن یمكن مفرطة بكمیات الكحول شرب: الكحول .6

 :یأتي ما تشمل أخرى عوامل .7

 .السكري مرض •

 .المفرطة السمنة •

 .التدخین •

 .النمو ھرمون في اضطرابات •

 .للسرطان إشعاعیة معالجات •
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 القولون؟ سرطان اكتشاف یمكن كیف

 :وھي عنھا البحث یجب رئیسیة أمور ثالثة ھناك

 .داكنًا أحمر أو فاتحًا أحمر یكون وقد واضح، سبب بدون البراز في دم مالحظة •

 .صالبة أو سیولة أكثر البراز یصبح أن أو مرة، من أكثر المرحاض إلى الذھاب: مثل التبّرز طریقة في تغییر •

 .باالمتالء واإلحساس البطن أسفل في انتفاخ أو بألم الشعور •

 

 القولون؟ سرطان اكتشاف یمكن كیف

 .السریري الفحص •

 .البراز في الخفي الدم اختبار •

 .الدم فحص •

 .القولون نظیرت •

 المقطعیة األشعة •

 المرض؟ بھذا لإلصابة ضالتعّر مخاطر من تقلل كیف

 ممارس�ة  یعن�ي  وھ�ذا  ص�حیة،  حی�اة  أس�لوب  اتباع عند تجّنبھا یمكن القولون بسرطان اإلصابة حاالت نصف من أكثر إن: العلماء یقول

 إل�ى  الذھاب أیضًا یجب ولكن یومیًا، الماء من أكواب) 8-6( من ليحوا وشرب الدھون، وتقلیل األلیاف، من كثیر وتناول التمارین، من مزید

  .مقلقة أعراض أي وجود عند الطبیب
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  الصحة المستدامة ) 1 
 

 مج�رد  ولیس�ت  واالجتم�اعي،  والعقل�ي،  الب�دني،  الكم�ال  من حالًة لصحةا ُتَعدُّ 

 الم��وارد عل��ى یرك��ز إیج��ابي مفھ��وم الص��حة إّن إذ والض��عف؛ الم��رض لغی��اب حال��ة

 المص��در ُتَع��دُّ أّنھ��ا كم��ا لإلنس��ان، البدنی��ة الق��درات وك��ذلك والشخص��یة، االجتماعی��ة،

 لیع�یش  وس�یلةً  الص�حي  الحی�اة  نم�ط  ی�وفر  حی�ث  المجتم�ع،  ف�ي  الف�رد  لوظیف�ة  الداعم

 المس��تدامة، التنمی��ة تحقی��ق ف��ي مھّم��ًا دورًا تمث��ل فھ��ي وب��ذلك متكامل��ة، حی��اة الف��رد

 واإلحص��اء والتَّنظ��یم، ك��الّتخطیط، اإلداریَّ��ة، اإلج��راءات اّم��ةالع الص��ّحة تش��مل حی��ث

 وتربی���ة حِّي،الص��� التَّفت���یش وعملی���ات الوبائی���ة، والّدراس���ات والحی���وي، الص���حِّي

 إض�افة  والُمستش�فیات،  كالُمستوص�فات  الص�حّیة  الُمنش�آت  وإدارة الِصحّیة، المجتمع

 عل��ى  الص��حِّي  الحج��ر  بی��قوَتط والُمعدی��ة،  السَّ��اریة  األم��راض ُمكافح��ة  مج��ال  إل��ى

 وس��ِن وبدنّی��ًة وعقلّی��ًة ص��حّیًة تربی��ًة الف��رد وتربی��ة والق��ومي، ال��وطني المس��توى

 یجب المستدامة بالصحة المقصود ندرك لكي لذا الصِّحیة؛ الَمعاییر وتوحید القوانین

 التنمی��ة" وھ��و خالل��ھ م��ن المص��طلح ھ��ذا ورد ال��ذي األش��مل اإلط��ار إل��ى أوًال النظ��ر

 جان�ب  إل�ى  والبیئی�ة  االجتماعیة األبعاد بالحسبان تأخذ التي التنمیة وھي ،المستدامة

 المس�تدامة  التنمی�ة  تح�ت  تن�درج  كم�ا  القادم�ة،  األجی�ال  بح�ق  االحتف�اظ  م�ع  األفراد حاجات لتلبیة المتاحة الموارد الستغالل االقتصادیة األبعاد

 التكاف�ل  وت�وفیر  االجتماعی�ة،  العدال�ة  وتحقی�ق  الرئیس�یة،  اإلنس�انیة  الحاج�ات  وإرضاء البیئة، سالمة على الحفاظ: مثل لتحقیقھا، ركائز عدة

 .المتعّدد المجتمعي

 للحف�اظ  األساس�یة  للمب�ادئ  باالستجابة ذلك ویتحقق فّعال، بشكل ودمجھا واالجتماعیة البیئیة االستدامة دعم في الجھود تنسیق یساھم

 والخط�ط،  والتوجیھ�ات،  والل�وائح،  الق�وانین، : تش�مل  العام�ة  للص�حة  ومح�دَّدة  ض�حة وا سیاس�ات  وض�ع  عل�ى  تعتمد التي العامة الصحة على

 برامج لتخطیط اتباعھا یجب التي األخرى والمؤسسات للحكومات الطوعیة والممارسات والحوافز، اإلداریة، واإلجراءات العمل، ومسارات

 .وتقییمھا وتنفیذھا، العامة، الصحة

 ب�أن  االعت�راف  عل�ى  تق�وم  ألنھا والمشاركة؛ واإلنصاف، االجتماعیة، بالعدالة االلتزام في متجذرة لیةاألو الصحیة الرعایة مبادىء إن

 مس��ؤولیة األولی��ة الص��حیة الرعای��ة تؤك��د كم��ا تمیی��ز، دون م��ن إنس��ان لك��ل األساس��یة الحق��وق أح��د ھ��و الص��حة م��ن مس��توى ب��أعلى التمّت�ع 

 والرفاھی�ة،  الص�حة  وتحم�ي  تع�ّزز  الت�ي  السیاس�ات  تنفی�ذ  طری�ق  ع�ن  إلیھ�ا  لوصولا یمكن جیدة أساسیة صحیة خدمات تقدیم عن الحكومات

 واإلس�كان  للغ�ذاء  العالمی�ة  الص�حة  لمنظم�ة  التوجیھی�ة  المب�ادئ  واتب�اع  الص�حي،  والس�كن  بالغ�ذاء  المتعلقة الجوانب إھمال عدم یجب وكذلك

 ق�در  عل�ى  الحص�ول  ف�ي  الح�ق  ب�أن  والثقافی�ة  واالجتماعیة صادیةاالقت للشؤون المتحدة األمم لجنة أقرت حیث المستدامة، والصحة الصحي،

 االحتیاج�ات  لس�د  ك�افیتین  ونوعی�ة  بكمی�ة  ت�وافره  الغ�ذاء  م�ن  الك�افي  بالق�در  وُیقص�د  اإلنس�ان،  حقوق بجمیع للتمتع أھمیة لھ الغذاء من كاٍف

 ال مس�تدامة  بط�رق  علی�ھ  الحص�ول  ویمك�ن  االجتماعی�ة،  الناحی�ة  م�ن  ومقب�والً  الض�ارة،  المواد من خالیًا الغذاء یكون وأن للشخص، الغذائیة

  أن یمكن المالئم فالمسكن المستدامة، التنمیة أھداف من أھداف عدة تحقیق في المسكن یساعد كما لإلنسان، األخرى الحقوق مع تتعارض
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 انط�الق  نقطة الصحي المسكن وُیعد ناخ،الم تغّیر من التخفیف في ویساعد الحیاة، جودة من ویزید األمراض، من ویحّد األرواح، ینقذ

  .الوقائیة والصحة العامة الصحة لبرامج رئیسیة

 خ�الل  م�ن  مح�دَّدة  ب�أدوار  األشخاص من مجموعة تقوم حیث مادیة، حدود لھا أماكن أنھا على البشریة المستوطنات تحدید عادًة یمكن

 بھ��ا االھتم�ام  وی�تم  وغیرھ�ا،  والمستش�فیات،  العم��ل، ومواق�ع  دارس،والم�  والق�رى،  الم�دن، : البش��ریة المس�توطنات  وتش�مل  تنظیم�ي،  ھیك�ل 

 أو الس�لوك،  أنم�اط  أو المادی�ة،  البیئ�ة  ف�ي  تغیی�رات  أو السیاس�ات،  تع�دیل : مث�ل  أس�الیب  ع�دة  طری�ق  ع�ن  داخلھ�ا  الصحي المستوى وتحسین

  .غیرھا

 م�ن  الناس تمكین عملیة بأنھ الصحة تعزیز تعریف تم حیث المستدامة، والتنمیة الصحة من كًال الصحة تعزیز مبادرات تدعم أن یمكن

 بص�حة  االرتق�اء  لغ�رض  المع�دة  والبیئی�ة  االجتماعی�ة،  الت�دخالت  م�ن  واس�عة  مجموعة یشمل أمر وھو ومحدداتھا، صحتھم في التحّكم زیادة

 عالجھ�ا  عل�ى  حص�راً  التركی�ز  ول�یس  ،منھا والوقایة الصحة العتالل الجذریة األسباب معالجة طریق عن وحمایتھم حیاتھم، ونوعیة األفراد

 یلعب�ھ  ال�ذي  الحیوي الدور على الضوء وتسلیط الصحیة، المساواة عدم بشأن إجراءات اتخاذ إلى الصحة تعزیز برامج تھدف كما وشفائھا،

 .الصحة لتعزیز المخّصصة الرعایة تكالیف خفض في الصحة تعزیز

 الث�اني  الفص�ل  تط�رق  ث�م  المس�تدامة،  الص�حة  إل�ى  بم�دخل  األول الفصل بدأ ول،فص سبعة على) المستدامة الصحة( الكتاب ھذا یحتوي

 والرعای��ة الص��حیة الرعای��ة أنش��طة الثال��ث الفص��ل وتن��اول األولی��ة، الص��حیة والرعای��ة العام��ة الص��حة عل��ى للحف��اظ األساس��یة للمب��ادئ

 الفص�ل  وتح�دث  المستدامة، والصحة الصحي واإلسكان ذاءللغ العالمیة الصحة لمنظمة التوجیھیة المبادئ الرابع الفصل وشرح المجتمعیة،

 تن�اول  ال�ذي  الس�ابع  بالفص�ل  الكت�اب  وُاخت�تم  الص�حة،  تعزی�ز  مفھ�وم  الس�ادس  الفص�ل  واس�تعرض  الصحیة، والمدن المجتمعات عن الخامس

 .العربیة الدول في تطبیقھا ومجاالت المتقدمة الدول لبعض المستدامة الصحة على للحفاظ مختلفة نماذج
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 جدري القردة )2 

 
 الت��ي المفجع��ة -19 كوفی��د جائح��ة م��ن بع��ُد الع��الم یفی��ق یك��د ل��م 

 ع�دة  إص�ابة  إل�ى  وأدت س�نوات،  ث�الث  م�ن  یق�رب  م�ا  من�ذ  العالم ضربت

 عواق��ب م�ن  علیھ�ا  ترت�ب  وم�ا  اآلالف، مئ��ات ووف�اة  البش�ر  م�ن  مالی�ین 

 ج��دري م��رض تفش��يب الع��الم ُف��وجئ حت��ى وخیم��ة واقتص��ادیة ص��حیة،

 وم�ن  العالم، دول من عدید في متسارعة بوتیرة ینتشر بدأ الذي القردة

 وت�أثیره  الم�رض  نط�اق  یزال وما متزاید، عالمي اھتمام محط أصبح َثمَّ

 ع�ن  العالمی�ة  الص�حة  منظم�ة  إع�الن  ت�م  وق�د  اآلن، حت�ى  واضحین غیر

 م��ع الق��ردة ج��دري بفی��روس اإلص��ابة ح��االت م��ن كبی��رة أع��داد وج��ود

 ف�ي  معظمھ�ا  یق�ع  اآلن، حت�ى  الم�رض  عل�ى  التع�ّرف  منذ الوفیات بعض

 وق�د  ش�یوعًا،  أكث�ر  بش�كل  وینتش�ر  الم�رض  یت�وّطن  حی�ث  إفریقی�ا،  قارة

 ق�د  الق�ردة  ج�دري  م�رض  أن عن مؤخرًا العالمیة الصحة منظمة أعلنت

 اإلج����راءات اتخ����اذ تس����توجب عالمی����ة ط����وارئ حال����ة یمث����ل أص����بح

 ف�ي  الم�رض  انتش�ار  ومن�ع  الع�دوى  دوثح�  من للوقایة كافة االحترازیة

  .العالم

 حی�واني  فیروس�یاً  مرض�اً  (Monkeypox) الق�ردة  ج�دري  ُیع�د 

 لم�رض  مش�ابھة  أع�راض  ل�ھ ) اإلنس�ان  إل�ى  الحیوان من ینتقل( المنشأ

 ف��ي م1958 ع��ام م��رة ألول الق��ردة ج��دري اكتش��اف ت��م وق��د ح��دة، أق��ل تك��ون الس��ریریة األع��راض أن إال ،(Smallpox) البش��ري الج��دري

 أول ع�ن  اإلبـ�ـالغ  وتـ�ـم  االســم، بھذا القردة جدري فیروس تسمیة جاءت ھنا ومن العلمي، البحث ألغراض ُتستخدم التي القردة مستعمرات

 وعدیـــ�ـداً  اإلنسـ�ـان  الفیـ�ـروس  ھـ�ـذا  ویصی�ـب  م،1970 عــ�ـام  الدیمقراطیـ�ـة  الكونغ�و  جمھوری�ة  ف�ي  الق�ردة  بج�دري  مص�ابة  بشریة حالـــة

 .األخــرى الحیوانــات مــــن

 واألخ�رى  ،)إفریقی�ا  غ�رب  س�اللة ( إفریقی�ا  غ�رب  من�اطق  ف�ي  متوّطن�ة  ساللة: منھا القردة، جدري فیروس من رئیسیتان ساللتان توجد

 وال�ذي  الق�ردة  ج�دري  لم�رض  النم�وذجي  الَع�َرض  وص�ف  وت�م  ،)الكونغ�و  ح�وض  ساللة( إفریقیا وسط أو الكونغو، حوض منطقة في متوّطنة

 بتط�ّور  متبوع�ة  قص�یرة ) الرقب�ة  أو الف�ك،  أس�فل  أو األذن، خل�ف  اللمفاوی�ة  الغدد تضخم مع الحرارة درجة وارتفاع حّمى( حمویة فترة یشمل

 وم�ن  والوج�ھ،  ال�رأس،  عل�ى  اآلف�ات  ظھ�ور  ویبدأ مركزیة، ُسّرة ذات متورمة) بقع( آفات وانتشار وظھور عام، جلدي طفح لحدوث تدریجي

 وف�ي  البث�ور،  ث�م  الحویص�الت  تك�وین  یلیھ�ا ) ص�لبة  ص�غیرة  نت�وءات ( الحطاطات إلى البقع مرحلة من وتتطّور والجذع، األطراف إلى تنتقل َثّم

 .العدوى حدوث من أسابیع أربعة إلى أسبوعین بعد وتسقط تجف التي القشور تتكّون النھایة

 العوام��ل م��ن الق��ردة ج��دري فی��روس وُیع��د الجغراف��ي، وانتش��اره البش��ر ف��ي الق��ردة ج��دري بم��رض اإلص��ابة ح��االت ت��واتر ازداد وق��د

 ت��وّفر أن یمك��ن والت��ي للم��رض الوب��ائي والترّص��د المراقب��ة ق��درات بن��اء عل��ى للتركی��ز ملح��ة حاج��ة ھن��اك ل��ذلك الخط��ورة؛ عالی��ة الممرض��ة

  .ومكافحتھ المرض حدوث من للوقایة مناسبة برامج تصمیم خاللھا من یمكن قّیمة معلومات
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 الفص�ل  وش�رح  الق�ردة،  ج�دري  لفی�روس  العامة الخصائص األول الفصل تناول فصول، ستة على) القردة جدري( الكتاب ــذاھ یحتــوي

   القردة، جدري لمرض السریریة واألعراض العالمات الثالث الفصل واستعرض العالم، في الجغرافي وانتشاره المرض وبائیات الثاني

 

 الخ�امس  الفص�ل  وس�رد  الق�ردة،  ج�دري  لم�رض  المختب�ري  التش�خیص  وس�ائل  الراب�ع  لفص�ل ا ووّض�ح  الع�دوى،  انتق�ال  وطرق ومصادر

 وط�رق  الق�ردة  ع�دوى  م�ن  الوقای�ة  كیفی�ة  مبین�اً  الس�ادس  بفص�لھ  الكتاب وُاختتم القردة، جدرى بمرض المصابین لألشخاص العالجیة التدابیر

 .الصحیة الرعایة ومرافق المجتمع في مكافحتھا

 المكتب�ة  إل�ى  ُتض�م  إض�افة  یك�ون  وأن الص�حیة،  الثقاف�ة  سلس�لة  ق�ّراء  الكت�اب  ھ�ذا  فص�ول  تض�منتھا  التي معلوماتال من یستفید أن نأمل

 .العربیة الطبیة
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یقوم المرك�ز العرب�ي لت�ألیف وترجم�ة العل�وم الص�حیة حالی�ًا باس�تكمال تنفی�ذ مش�روع المعج�م المفس�ر للط�ب والعل�وم                        
الض�خمة الت�ي تمث�ل أھ�م رك�ائز حرك�ة الترجم�ة إل�ى اللغ�ة العربی�ة ف�ي مج�ال              وعاتباللغة العربیة، وھو أح�د المش�ر  الصحیة 

مصطلح طبي باللغة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربی�ة م�ع التفس�یر والش�رح      150,000حیث یحتوي على  الطب،
لكل مصطلح، ویھدف ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربیة لتكون المرجعی�ة الوحی�دة المعتم�دة عل�ى     

ف�ي عملی�ة المراجع�ة لك�ل ح�رف       العم�ل ج�ارٍ  كاف�ة، و  مص�طلحات لل أنجز المرك�ز وض�ع الش�روح     وقدمستوى الوطن العربي، 
 ، ونحن ھنا نختار للقارئ الكریم بعض المصطلحات وتفسیرھا وذلك لالطالع علیھا.أوًالف ،ونشره أوًال
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 محمود مصطفىسومیة /   مـلـقـب

 لصحیةم العلواترجمة ولعربي لتألیف المركز ا -ي َلغو قمدق
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   لخطأا ابلصوا لسببا
  

 عضو وھي ُأذن جمع بالمد) آذان( ألن        -
 والمقص��ود) َأذن( الفع��ل م��ن) أذان( السَّ��مع،أما

 .للصالة والنداء اإلعالم بھ

 1  .الفجر آذان سمعت       - .الفجر أذان سمعت        -

  

 في وجاء الثانیة، كلَّما حذف: أي       -
 زكریا علیھا دخل كلما: "الحكیم لالتنزی

 ".رزقًا عندھا وجد المحراب
 

كلَّم�����ا اجتھ�����دت حقق�����ت          -
 حلمك.

 كلَّم���ا اجتھ���دت كلَّم���ا      -
 .حلمك حققت

 2 

  

 المشھد على وقعت) الرؤیة( ألن       -
 .النفس ولیس

 نف�����������س رأی�����������ت        - .نفسھ المشھد رأیت       -
 .المشھد

 3 

  

 البعی���د، لل��زمن  ُتس��تخدم ) س��وف ( ألن        -
 .القریب للزمن فتستخدم السین أما

بع������د لحظ�������ات س�������یبدأ          -
 .البرنامج

بع��د لحظ��ات س��وف         -
 .یبدأ البرنامج

 4 

  

 َنَفذ أما اخترق، بمعني) َنَفَذ( ألن        -
 .بالشيء والذھاب الفناء فتعني

َنَف�����ذ الس�����ھم ف�����ي          - .َنَفَذ السھم في صدره        -
 .صدره

 5 

  

 ُتجمع بل أسیاد، على ُتجمع ال)سید(ألن        -
 ).سادة( على

 6  نحن أسیاد القوم.        - .نحن سادة القوم        -

  

 7  .ال أخفیك سرًا        - .ال أخفي علیك سرًا        - .بنفسھ یتعدى ال) خفى( الفعل ألن        -

  

 مرك����زًا الَكِب����د ھ����ذه ُتع����ّد        - .مذكرًا ولیست مؤنثًا، ُتعّد  )الَكِبد(ألن       -
 .اإلنسان جسم في  للسموم

 مركزًا الَكِبد ھذا ُیعّد      -
 .اإلنسان جسم في للسموم

 8 

  

ة ي كثیرن، وھللسااعلى  حیانًاأجة ارلدوالشائعة اللغویة ء األخطااعلى بعض ء لضوالصفحة نلقي ه اذھفي       

للغویة ء األخطاه اذھنا بعضًا  من ض ھنعرت، ولكلماه اذع ھسماا لفوألذین س الناابین ن لمضموامفھومة و

 جة ما یلي:ارلدء األخطاامن ، ولعربیةاللغة ابھا في اصوو

َّ 
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   لخطأا ابلصوا لسببا
  

  الجسم أعضاء من عضو وھو) ذراع( ألن -
 .مذكرًا ولیست نثًا،مؤ تعدُّ

 9  .قوي ذراع ھذا      - .قویة ذراع ھذه      -

  

 وال فح����وص،) فح����ص( كلم����ة جم����ع ألن -        -
 .فحوصات على جمعھا یجوز

 ب�����األمس أجری�����ت       -
 .الفحوص  بعض

 ب������األمس أجری������ت        -
 .الفحوصات بعض

 10 

  
  

 -: نلتذكیر بأد انو

مدمجة  اصقرأعلى و "،E-Book"نیة ولكترإنسخ وقیة ورنسخ  للطبیة متاحة من خالالكتب المركز من ا تجمیع مطبوعا -
"CD's" . 

 .ني وإللكتره المركز عبر بریداسلة الك عن طریق مر، وذلمركزت اجمیع مطبوعااء یمكن شر -
 .لكامل الطب بنصھا اعلى مجلة تعریب ع الطَّالایمكن  -
 . www.Acmls.org نيوإللكترالموقع ل امن خال كافة لمركزارات اصدت إبیانا علىل لحصوایمكن  -
 . لطبيا لتعلیما تعریب عمد في مھتسا تتعلیقا أو تمالحظا يوأ ،مقترحاتكمو تكمراستفساا ضعر یمكن -
 .علیھا د لرواكة رلمشاه اذھبنشر  منقو -
 :مقترحاتكم وتكم راستفساانستقبل  ًاخیروأ  -

 

 

http://www.acmls.org/

	1. العمر: حوالي 90% من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون تجاوزوا عمر 50 عاماً.
	2. التاريخ الطبي: إذا كان يشير إلى نشوء سلائل في القولون أو  المستقيم.
	3. خللاً وراثياً له تأثير على القولون: المتلازمات الوراثية التي تنتقل في العائلة من عمر إلى آخر يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، وهذه المتلازمات مسؤولة عن 5% من مجمل حالات سرطان القولون، ويمكن أن يتم الكشف عنها بواسطة الاختبارات الجينية، فإ...
	 داء السلائل الورميّ الغُـدّي العائلي (amilial adenomatous polyposis - FAP): هو متلازمة نادرة تتسبب في نشوء آلاف السلائل على جدران الأمعاء وداخل المستقيم، وإذا لم تتم معالجتها يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون عند بلوغ 45 عاماً بنسبة تزيد عن 90%.
	 متلازمة لينش (سرطان القولون والمستقيم غير السلائلي الوراثي) (Lynch syndrome) أو (HNPCC) وهي أكثر انتشاراً من متلازمة السلائل الورميّ الغـدّيّ العائلي، فالأشخاص المصابون بها هم أكثر عُرضة للإصابة بسرطان القولون في عمر مبكر.
	4. النظام الغذائي: قد يكون سرطان القولون والمستقيم مرتبطاً بالأنظمة الغذائية قليلة الألياف، أو الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.
	5. النشاط البدني: عدم أو قلة ممارسة النشاط البدني قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون .
	6. الكحول: شرب الكحول بكميات مفرطة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.
	7. عوامل أخرى تشمل ما يأتي:
	 مرض السكري.
	 السمنة المفرطة.
	 التدخين.
	 اضطرابات في هرمون النمو.
	 معالجات إشعاعية للسرطان.
	كيف يمكن اكتشاف سرطان القولون؟
	هناك ثلاثة أمور رئيسية يجب البحث عنها وهي:
	 ملاحظة دم في البراز بدون سبب واضح، وقد يكون أحمر فاتحاً أو أحمر داكناً.
	 تغيير في طريقة التبرّز مثل: الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة، أو أن يصبح البراز أكثر سيولة أو صلابة.
	 الشعور بألم أو انتفاخ في أسفل البطن والإحساس بالامتلاء.
	كيف يمكن اكتشاف سرطان القولون؟
	 الفحص السريري.
	 اختبار الدم الخفي في البراز.
	 فحص الدم.
	 تنظير القولون.
	 الأشعة المقطعية
	كيف تقلل من مخاطر التعرّض للإصابة بهذا المرض؟
	يقول العلماء: إن أكثر من نصف حالات الإصابة بسرطان القولون يمكن تجنّبها عند اتباع أسلوب حياة صحية، وهذا يعني ممارسة مزيد من التمارين، وتناول كثير من الألياف، وتقليل الدهون، وشرب حوالي من (6-8) أكواب من الماء يومياً، ولكن يجب أيضاً الذهاب إلى الطبيب عند...

