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 أن ویس�عدنا  الص�حیة،  العل�وم  وترجم�ة  لت�ألیف  العرب�ي  المرك�ز  یص�درھا  الت�ي  ھ�ذه  الش�ھریة  نشرتنا في العزیز القارئ معك اللقاء یتجدد

 ص��حیة أھمی��ة ذات موض��وعات اختی��ار عل��ى یش��جعنا مم��ا لھ��ا؛ المت��ابعین م��ن كثی��ر م��ع تج��اوب م��ن لمس��ناه لم��ا إص��دارھا ف��ي معك��م نس��تمر

 :وھما جدًا، مھمین موضوعین على النشرة تلك من العدد ذاھ یحتوي. لإلنسان

 .القرود جدري −

 الحیوان�ات  بع�ض  م�ن  ینتق�ل  ال�ذي  الق�رود  ج�دري  وھ�و  المنش�أ،  حی�واني  فیروس�ي  م�رض  العالم دول من عدد في األیام ھذه یتفشىحیث 

 ت�م  قد الجدري مرض وكان شدة، أقل ولكنھا ، الماضي في اإلنسان یصیب كان يالذ الجدري مرض أعراض أعراضھ وتماثل القرود، وأھمھا

 كتش�ف ُا حی�ث  إفریقی�ا،  م�ن  أج�زاء  بع�ض  ف�ي  متفرق بشكل الظھور في استمر القرود جدري أن إال م،1980 عام في علیھ والقضاء استئصالھ

 الس�ودان،  والی�ات  إح�دى  ف�ي  م2005 ع�ام  ف�ي  الم�رض  ھ�ذا  ندلعوا م،1970 عام في) سابقًا زائیر( الدیمقراطیة الكونغو بجمھوریة مرة ألول

 ع�ن  آلخ�ر  إنس�ان  م�ن  الفی�روس  ینتقل أن یمكن كما المصابة، الحیوانات أجسام سوائل أو لدماء المباشرة المخالطة طریق عن العدوى وتنجم

 .  یومًا) 21-5(  بین الجدري من النوع لھذا الحضانة فترة وتتراوح. المصاب الشخص بسوائل ُلوثت لمواد المالمسة طریق

 .األطفال لدى الغامض الكبد التھاب −

 یج�ب  لذلك الھضم؛ على والمساعدة الجسم، من السموم إزالة أھمھا اإلنسان، لجسم األساسیة الوظائف مئات یؤدي حساس عضو الكبد

 ظ�ائف، الو تل�ك  أداء عل�ى  ق�درتھا  ع�دم  إل�ى  ی�ؤدي  مم�ا  التھ�اب؛  الكب�د  یص�یب  وق�د  الوظ�ائف،  ھ�ذه  تؤدي حتى صحتھا تمام في الكبد تكون أن

 م�ن  عدی�د  م�ع  ذل�ك  ح�دث  وق�د  للكب�د،  كام�ل  فش�ل  إل�ى  ت�ؤدي  حت�ى  أش�ھر  س�تة  م�ن  أكثر تستمر وال جدًا، سریعة الكبد بالتھاب اإلصابة وتكون

). E,D,C,B,A( الخمس�ة  الكب�د  التھ�اب  فیروس�ات  وأھمھا لھ، المسببة للفیروسات الطفل تعّرض نتیجة االلتھاب ھذا سبب ویكون األطفال،

 .األطفال لدى الغامض الكبدي االلتھاب ھذا عنھا نتج والتي أخرى اتلمسبب إضافة
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 یتض�من  كم�ا  جمیع�ًا،  عن�ا  یجنبھم�ا  أن وتع�الى  س�بحانھ  اهللا ن�دعو  اللذین المرضین ھذین عن المعلومات من المزید المقالین نص یتضمن

 :وھما المركز، عن صدرا لكتابین عرضًا النشرة من العدد ھذا

 .المفاصل خشونة كتاب

 ع�ن  عب�ارة  إال ھ�ي  م�ا  تح�دث  الت�ي  الخش�ونة  وأن العظم�ي،  الھیك�ل  تش�كل  العظ�ام  م�ن  مجموعة من یتكون اإلنسان جسم أن الكتاب یبین

 أن الكت�اب  یب�ین  كم�ا  فیھ�ا،  وتی�بس  أل�م  إلى یؤدي مما العظام؛ تلك بمفاصل المحیطة واألنسجة الغضاریف تضرر في یتسبب مزمن اضطراب

 .أخرى وراثیة عوامل إلى إضافة الشاقة، باألعمال والقیام والبدانة، بالعمر، التقدم يف تتلخص الخشونة أسباب

 .الشائعة النفسیة األمراض كتاب

 لألف��راد  مھم��ة  وحمایتھ��ا  النفس��یة  الص��حة  تعزی��ز  وأن لإلنس��ان،  والحیوی��ة  األساس��یة  األم��ور  م��ن  النفس��یة  الص��حة  أن الكت��اب  یب��ین 

 من كثیرًا األشخاص عن تبعد التي المھمة األمور من النفسي االضطراب ضد والتوجیھ النفسي رشاداإل طریق عن الوقایة وأن والجماعات،

 ف�ي  تشخیص�ھ  ومحاول�ة  المرض، حدوث منع من تبدأ النفسیة األمراض من للوقایة ثالثة مستویات ھناك أن كذلك ویبین النفسیة، األمراض

 .مضاعفاتھ وتقلیل مبكرة، مرحلة

 :منھما النشرة أعداد من عدد یخلو ال اللذان العامة الثقافة موضوعا وھما ثابتین، ضوعینبمو النشرة وُتختتم

 .المفسر الطبي المعجم من مصطلحات −

 .العربیة اللغة في الشائعة األخطاء بعض −

 .وثقافي علمي مردود ذا نقدمھ ما یكون أن نأمل

 

 التوفیق،، ولي واهللا
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 جدري القرود
 ھبة إبراھیم قداد : الصیدالنیة عدادإ

 الصحیةالمركز العربي لتألیف وترجمة العلوم  -محرر طبي 

 

 ما جدري القرود؟

م عندما ظھر على بعض الق�رود الت�ي تع�یش داخ�ل المس�تعمرات، وت�م       1958ألول مرة في عام  مرض جدري القرود تم اكتشاف     

م، وم�ن َث�ّم تكثف�ت الجھ�ود للقض�اء علی�ھ، ومن�ذ ذل�ك الح�ین ت�م           1970جمھوری�ة الكونغ�و الدیموقراطی�ة ع�ام     البشر بفي تسجیل أول حالة 

عد ھذا الفیروس من الفیروسات النادرة الت�ي تنتم�ي إل�ى ج�نس الفیروس�ات الجدری�ة       ُیاكتشافھ في بلدان أخرى في وسط وغرب إفریقیا، و

)Orthopoxvirus Genus) في عائلة (poxviridae  :التي تشمل أیضًا ( 

− Variola Virus . 

− Vaccinia Virus. 

− Cow pox Virus. 
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یبدأ ھذا المرض بالحمى، والشعور بالصداع، وآالم بالعضالت، وإرھاق،وتختلف أعراض ج�دري الم�اء ع�ن ج�دري الق�رود ف�ي             
لم�اء، وع�ادة   أن جدري القرود یتسبب في تضخم الغدد اللمفاویة (تضخم العقد اللمفاویة )، بینما ال یحدث ذلك في حال�ة اإلص�ابة بج�دري ا   

) یوم�ًا، ولك�ن أیض�ًا یمك�ن أن تت�راوح م�ن       14 – 7ما تكون فترة الحضانة (الفترة من اإلصابة إلى ظھور األعراض) لجدري الق�رود م�ن (  
) یومًا، وفي غضون یوم إلى ثالثة أیام بعد ظھور الحمى ُیصاب المریض بطفح جلدي یبدأ غالبًا في الوجھ، ث�م ینتش�ر إل�ى أج�زاء     21 -5(

 ى من الجسم .أخر

 كیف ینتشر ھذا الفیروس ؟

ینتقل ھذا الفیروس من خالل التالمس المباشر سواء مع الحیوان، أو اإلنسان المصاب، أو أیة مواد ُملوَّث�ة ب�الفیروس، حی�ث یمك�ن     
لف�م،أو األن�ف ، ویؤك�د    مث�ل: الع�ین،أو ا   أو األغش�یة المخاطی�ة   أیضًا للفیروس أن یخترق الجل�د المج�روح، أو ینتق�ل عبرالجھ�از التنفس�ي،     

الخبراء أن جدري القرود یختلف عن فیروس كورونا بأن أعراضھ واضحة للغایة؛ مما یجعل تتبع المصاب والعزل أسھل، حیث لم یالح�ظ  
الباحثون تغّیرًا كبیرًا في ج�دري الق�رود عل�ى م�ر الس�نین؛ ل�ذا س�یكون م�ن المھ�م الحص�ول عل�ى التسلس�ل الجین�ي للفی�روس ف�ي الح�االت                 

الحصول على مزید من المعلومات حول آلیة انتشار العدوى من أماكن بعی�دة، فھ�ل ینتش�ر الم�رض م�ن       ة، وذلك من خاللاألخیرة المنتشر
 ناقل حي لالنتشار ؟!ون ناقل حي للمرض، أم أنھ یحتاج إلى دفریقیا إلى دول أخرى بشكل مستقل من غرب ووسط إ

بل��دًا ح��ول الع��الم منھ��ا: الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة، وكن��دا،   12ائ��ة حال��ة موثق��ة ف��ي أكث��ر م��ن م حت��ى اآلن بل��غ ع��دد الح��االت وق��د
وأس�������ترالیا، و أیض�������ًا أك�������دت وك�������االت الص�������حة العام�������ة ف�������ي أوروب�������ا وج�������ود ح�������االت إص�������ابة ف�������ي المملك�������ة المتح�������دة،       

 وإسبانیا،والبرتغال،وألمانیا،وبلجیكا،وفرنسا،وھولندا وإیطالیا، والسوید .

%، واألخ�رى  10و وھي أكثر خطورة؛ إذ تصل نسبة الوفیات بھا إل�ى  ن للمرض األولى تسمى ساللة الكونغئیسیتاوھناك ساللتان ر
 % .1ھي ساللة غرب إفریقیا، والتي یبلغ معدل الوفیات بھا حوالي 

 ما العالج ؟

ري واألدوی�ة المض�ادة للفیروس�ات    یوجد ع�الج مح�دد لج�دري الق�رود، ولك�ن ق�د یفی�د اس�تخدام لق�اح الج�د           أما بالنسبة للعالج فإنھ ال
) لج��دري Imvamuneأو  Imvanexباس��م  (المع��روف  Jynneos، وق��د ُیس��تخدم لق��اح الج��دري  ف��ي الع��الج والجلوبی��ولین المن��اعي

 ع�ن القرود أیضًا، وھو لقاح ُموَھن من الفیروسات الحیة غیر القادرة على التكاثر في جسم اإلنسان، وتاریخیًا ت�م احت�واء تفش�ي الم�رض     
 ،وال�ذي تض�من تحدی�د الح�االت بس�رعة، وع�زل المخ�الطین الق�ریبین، وتحص�ین جمی�ع المخ�الطین للمص�ابین             طریق " التطعیم الدائري "

 وھو ما یمنع عادة العدوى . ،ض للفیروسالتعّر ضین للخطر في غضون أربعة أیام منوالعاملین الصحیین المعر

 كیفیة الوقایة من المرض 

 انات التي یمكن أن ُتؤدي إلى اإلصابة بالفیروس .تجنب مالمسة الحیو •
 تجنب مالمسة أو استخدام أدوات المریض الخاصة، والتخلص منھا بصورة صحیحة . •
 المحافظة على النظافة واالستحمام . •
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 التھاب الكبد الغامض لدى األطفال

   ھبة حافظ الدالي : دكتورةعداد الإ

 یف وترجمة العلوم الصحیةالمركز العربي لتأل -محرر طبي 

 

مع زیادة القلق العالمي حول ما ُیعرف بالتھاب الكبد الغامض الذي ینتشر بین األطفال بدأت السلطات الصحیة في جمیع أنحاء       
ھاب الكبد العالم بالتحقق في أسباب انتشار ھذا االلتھاب، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمیة عن رصد إصابات غیر معروفة السبب بالت

ب الحاالت في لحیث ُسجلت أغ  ،طفًال دون سن العاشرة ) في كثیر من بلدان العالم 230الحاد الذي أصاب األطفال بشكل رئیسي (حوالي 
بریطانیا، والوالیات المتحدة األمریكیة، وأسبانیا، وفرنسا، وبلجیكا)،وقد أشارت منظمة الصحة العالمیة والمركز األوروبي لمكافحة 

 مراض إلى أن الفحوص المخبریة للحاالت المصابة استبعدت أن تكون ھذه اإلصابات مرتبطة بأي من فیروسات التھاب الكبد المعروفةاأل
 )A،B،C،D،E. ؛ ألنھ لم یتم رصدھا في العینات المأخوذة من األطفال( 

ور بعض األعراض الحادة من مثل : اصفرار الجلد یعاني معظم األطفال المصابین ارتفاعًا ملحوظًا في إنزیمات الكبد مع ظھ       
والعینین (الیرقان)، والقيء، واإلسھال، وآالم البطن، والحمى، والتشنجات، وفقدان الوعي، وفي بعض الحاالت كان االلتھاب الكبدي 

ذا األمر نادر الحدوث في وھ ،% من الحاالت)15شدیدًا مما أدى إلى فشل الكبد وإجراء عملیات زرع كبد لھوالء األطفال (حوالي 
 األطفال، كما تم اإلبالغ عن حدوث وفیات .
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وقد أوضح مجموعة من األطباء تبعًا لدراسات الرصد والتقصي أن ھناك أدلة كثیرة على ارتباط ھذه العداوى بعداوى فیروسیة،   
السبب األكثر احتمالیة إلصابة ھؤالء األطفال بھذا  ) تم عزلھا من األطفال المرضى،وھيF41وأن ھناك ساللة من الفیروسات الغدیة (

 االلتھاب، ولكنھم لم یجزموا بأنھا السبب المؤكد حتى اآلن، ومازال البحث جاریًا لرصد أي أسباب محتملة أخرى.

جھاز ) عداوى تنفسیة، أو التھاب ملتحمة العین، أو اضطرابات في الAdenovirusعادة ما تسبب الفیروسات الغدیة (      
الھضمي، وتنتقل ھذه الفیروسات عن طریق الفم أو األنف (الجھاز التنفسي )، وتحدث ذروة انتشار ھذه العداوى عادة في فصل الربیع 
والشتاء، وخاصة في األماكن المزدحمة باألطفال مثل: دور الحضانة والمدارس، إال أن دور ھذه الفیروسات في إحداث التھاب الكبد لم 

 یتضح بعد .

وأوصى خبراء الصحة العامة اآلباء باالنتباه إلى أطفالھم في حال مالحظة تغیر لون الجلد، أو العین، أو لون البول الداكن،         
لب المشورة الطبیة لمنع وكلھا عالمات تشیر إلى فشل الكبد، والحاجة إلى رعایة طبیة عاجلة، وعدم إرسالھم إلى المدارس وط

 انتشارھذا االلتھاب، والحرص على النظافة الشخصیة والعامة، و الحث على غسل الیدین تباعًا .

كما حثت منظمة الصحة العالمیة على توخي الحذر واإلبالغ عن أیة حالة التھاب كبدي مجھول السبب لدى األطفال ، وتوصي       
 براز، والجھاز التنفسي، وخزعة الكبد للوصول إلى المسبب الرئیسي للمرض .بأخذ عینات من الدم، والبول، وال

 ھل لقاحات كورونا السبب ؟!

أوضح أحد المختصین الصحیین أننا ال نستطیع الجزم حتى اآلن إذا كان الفیروس الغدي قد تحور لیسبب التھابًا كبدیًا حادًا،         
) ، كما 19 -) المسبب ( لكوفید SARS-COV2كة من الفیروس  الغدي وفیروس ( أو أن ما حدث كان نتیجة لحدوث عدوى مشتر

)، وھذا االلتھاب الحاد ؛ نظرًا ألن غالبیة حاالت األطفال لم یثبت تعاطیھم لقاحًا  19-استبعد األطباء وجود أیة صلة بین لقاحات ( كوفید
ھؤالء األطفال؛ نتیجة إجراءات اإلغالق المتبعة، و قلة ضد كورونا، وفسر بعض المختصین سبب ظھور المرض بانخفاض مناعة 

 .   19-االختالط االجتماعي أثناء وباء كوفید 
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 خشونة المفاصل :كتاب) 1 
 

یتك�ون جس��م اإلنس��ان م��ن مجموع��ة م�ن العظ��ام الت��ي تش��كل ھیكل��ھ العظم��ي،   

ام�ھ وش�كلھ   حیث تكون مترابط�ة م�ع بعض�ھا وتس�مح للجس�م بالحرك�ة، وتعطی�ھ قو       

العام المتناسق وھذا الترابط یتم عن طریق ما ُیع�رف بالمفاص�ل، والمفص�ل تحدی�دًا     

ھو مكان التقاء نھایتي عظمتین، كما تتوزع ھ�ذه المفاص�ل بأنواعھ�ا المختلف�ة ف�ي      

مناطق معینة من الھیكل العظمي، وتتنوع بتركیبھا التشریحي حسب درجة ق�درتھا  

م، وت��دعم ھ��ذه المفاص��ل بمیكانیكیتھ��ا حرك��ة     عل��ى الحرك��ة ووظیفتھ��ا ف��ي الجس��    

 اإلنسان، كما أنھا تمنع احتكاك العظام ببعضھا.

ُتعد الخشونة من أكثر األمراض الت�ي تص�یب المفاص�ل ش�یوعًا، وھ�ي عب�ارة       

 غض�اریف واألنس�جة المحیط�ة بالمفص�ل؛    عن اضطراب مزمن یتسبب ف�ي تض�رُّر ال  

ة الحركة، عادة تظھر أع�راض الخش�ونة   مما ینتج عنھ حدوث األلم، والتَّیبُّس، وقل

تدریجیًا وتصیب مفصًال واحدًا أو أكثر، ومن أكثر اإلصابات المفصلیة ش�یوعًا ھ�ي   

إص��ابة مفاص��ل الركب��ة، والرقب��ة والكت��ف، وأس��فل الظھ��ر، وبش��كٍل ع��ام ت��تلخص       

اد المفاص�ل م�ن خ�الل القی�ام باألعم�ال الش�اقة       أسباب خشونة المفاصل في التقدم بالعمر، والبدانة، وزیادة الوزن بشكل مرضي، وكذلك إجھ

خل�ل ف�ي التركی�ب العض�وي للغض�روف       :أعمال الحفر، وممارسة ریاضات معینة كحمل األثقال، وھناك أیض�ًا عوام�ل وراثی�ة منھ�ا     :من مثل

ورك ال�والدي، وبع�ض   خل�ع ال�   :ومعظمھا أمراض جینیة، أو خلل في تكوین المفصل النسیجي، وكذلك أمراض التش�وھات الوالدی�ة م�ن مث�ل    

 األمراض العصبیة المشوھة للمفاصل.

وألھمیة موضوع خش�ونة المفاص�ل ق�ام المرك�ز العرب�ي لت�ألیف وترجم�ة العل�وم الص�حیة باختی�ار موض�وع ھ�ذا الكت�اب لیك�ون ض�من                

مفص�ل والخش�ونة المفص�لیة،    إصدارات سلسلة الثقافة الصحیة، حیث ُیقسَّم إل�ى أربع�ة فص�ول یتن�اول م�ن خاللھ�ا ف�ي فص�لھ األول ماھی�ة ال         

ویوضح من خالل فص�لھ الث�اني أس�باب خش�ونة المفاص�ل وأعراض�ھا، ث�م یع�رض الفص�ل الثال�ث ط�رق ع�الج الخش�ونة المفص�لیة، وُیخت�تم                

 الكتاب بفصلھ الرابع الذي یتناول بالشرح أمثلة لبعض حاالت الخشونة المفصلیة.
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  مراض النفسیة الشائعةاأل: كتاب )2

  

ُتعد الص�حة النفس�یة م�ن األم�ور األساس�یة والحیوی�ة لزی�ادة ق�درة اإلنس�ان          

على التفكیر السلیم والتفاعل اإلیجابي مع األشخاص والتمتع بالحیاة، ولھذا فھ�ي  

جزء أساس�ي م�ن الص�حة العام�ة، حی�ث ُیعتب�ر تعزی�ز الص�حة النفس�یة وحمایتھ�ا           

لمجتمعات في جمیع أنحاء الع�الم،  واستعادتھا مھمة حیویة لألفراد والجماعات وا

وھن��اك فھ��م خ��اطئ م��ازال یس��یطر عل��ى كثی��ر م��ن آراء الن��اس، فق��د یظن��ون أن        

المرضى النفسیین مصابون باضطراب عقلي، وھ�ذا فھ�م خ�اطئ یج�ب تص�حیحھ،      

وزی��ادة ال��وعي ح��ول ماھی��ة الص��حة النفس��یة، وتح��دث األم��راض النفس��یة نتیج��ة  

تماعی��ة وبیئی��ة س��لبیة ُتس��ِھم ف��ي تش��كیل   تفاع��ل عوام��ل وراثی��ة وبیولوجی��ة واج 

الصفات الشخصیة للفرد. وتشمل أمراض الص�حة النفس�یة مجموع�ة واس�عة م�ن      

االكتئ���اب، والقل���ق، واض���طراب الوس���واس القھ���ري،      :الح���االت الص���حیة مث���ل  

والفص��ام، وت��ؤثر عل��ى الن��اس ف��ي جمی��ع مراح��ل حی��اتھم، م��ن الطفول��ة وحت��ى        

ھ�ا. وتمث��ل االض�طرابات النفس��یة الص��ورة   الش�یخوخة وتختل��ف ف�ي ش��دتھا وتأثیر  

الس��ریریة الت��ي تمت��د عل��ى م��دار المراح��ل العمری��ة المختلف��ة، وتتض��من قص��ورًا     

معرفی��ًا مرتبط��ًا ب��بعض األع��راض النفس��یة، وتت��أثر ھ��ذه االض��طرابات بأس��لوب       

 . )النظام الغذائي، ومراحل العمر، ومستوى النشاط، واالندماج االجتماعي(الحیاة 

طبیع�ة الم�رض النفس�ي ال�ذي یعانی�ھ الش�خص،        :ید العالج المناسب للمریض النفسي على ع�دد م�ن العوام�ل المختلف�ة، مث�ل     یعتمد تحد

الع�الج باألدوی��ة،   :وش�دة حالت�ھ، حی��ث یض�ع الطبی�ب خط��ة عالجی�ة خاص�ة ب��المریض بم�ا یتناس��ب م�ع حالت�ھ وق��د تتض�من الخط�ة العالجی��ة            

د تحتاج بعض الحاالت الشدیدة إلى إدخال المریض المستشفى، وُیع�د الجم�ع ب�ین ط�رق الع�الج ھ�و       واإلرشاد النفسي، والدعم االجتماعي، وق

 الوسیلة الُفضلى في كثیر من الحاالت.         

وتحتل الوقایة مكانة مھمة في التوجیھ واإلرشاد النفسي ضد االضطرابات واألمراض النفسیة، حیث تتض�من الوقای�ة م�ن الوق�وع ف�ي      

االضطرابات النفسیة من خالل االھتمام باألسویاء واألص�حاء قب�ل االھتم�ام بالمرض�ى للوقای�ة م�ن األم�راض النفس�یة بتع�ریفھم          المشكالت، و

بھا ومعالجتھا أوًال بأول، وتھیئة الظروف التي تحقق النمو النفسي السوي، وھن�اك مس�تویات ثالث�ة للوقای�ة تب�دأ م�ن من�ع ح�دوث الم�رض،          

 ة مبكرة وتقلیل مضاعفاتھ.  ومحاولة تشخیصھ في مرحل

 على ستة فصول، یقدم الفصل األول منھا مدخًال عن الصحة النفسیة، ویستعرض )األمراض النفسیة الشائعة(یحتوي ھذا الكتاب 

الفصل الثاني الحدیث عن اضطرابات المزاج، ویناقش الفصل الثالث اضطرابات الشخصیة، ویتحدث الفص�ل الراب�ع ع�ن االض�طرابات      

ئی��ة والس��لوكیة، ث��م ین��اقش الفص��ل الخ��امس اض��طرابات األك��ل والس��لوك الغ��ذائي، وُیخت��تم الكت��اب بفص��لھ الس��ادس بالح��دیث ع��ن كیفی��ة  النما

التعامل مع الم�ریض النفس�ي، وكیفی�ة مس�اعدتھ م�ن أج�ل ال�تخلص م�ن معانات�ھ، وت�وفیر ُس�بل ال�دعم النفس�ي والم�ادي ل�ھ حت�ى ی�تم عالج�ھ                   

 ا تضمنھ فصول ھذا الكتاب القّراء والمتخصصون والمھتمون، وأن یكون إضافة ُتضم إلى المكتبة العربیة.  وشفاؤه. نأمل أن یستفید مم
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لص�حیة حالی�ًا باس�تكمال تنفی�ذ مش�روع المعج�م المفس�ر للط�ب والعل�وم          یقوم المرك�ز العرب�ي لت�ألیف وترجم�ة العل�وم ا              
الصحیة باللغة العربیة، وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة الترجمة إلى اللغة العربی�ة ف�ي مج�ال الط�ب،     

ع التفس�یر والش�رح لك�ل    مصطلح طب�ي باللغ�ة اإلنجلیزی�ة ومقابلھ�ا المص�طلح باللغ�ة العربی�ة م�         150,000حیث یحتوي على 
مص��طلح، ویھ��دف ھ��ذا المش��روع إلیج��اد أداة موح��دة للمص��طلحات الطبی��ة العربی��ة لتك��ون المرجعی��ة الوحی��دة المعتم��دة عل��ى  

وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات، وج�اري العم�ل ف�ي عملی�ة المراجع�ة لك�ل ح�رف        مستوى الوطن العربي، 
 تار للقارئ الكریم بعض المصطلحات وتفسیرھا وذلك لالطالع علیھا.ونشره أوًال بأول، ونحن ھنا نخ
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 الفتاح أحمد محمد عبد/   مـلـقـب

 لصحیةم العلواترجمة ولعربي لتألیف المركز ا -ي َلغو قمدق
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   لخطأا ابلصوا لسببا
  

 1  .أمره في فالن احتار - .أمره في فالن حار  - .العرب عن) احتار( الفعل ُیسمع لم ألنھ  -

  

 وجبة الیوم في أكل) توجب( معنى ألن  -
 .واحدة

 2  .كذا فعل علینا یتوجب - .كذا فعل علینا یجب  -

  

 3  .القوم أسیاد  - .القوم سادة  - .أسیاد على" سید" ُتجمع ال  -

  

 4  .بدوخة فالن ُأصیب  - .بدوار فالن ُأصیب - .وخضع ذل: داخ معاني من ألنھ -

  

"  الجر بـحرف یتعدى" تردد" الفعل ألن -
 ". إلى

 5  .المكتبة على تردد - .المكتبة إلى تردد  -

  

 6  .الھم من شكوت  - .الھم شكوت  - .بنفسھ یتعدى"  شكا"  الفعل ألن  -

  

"  الجر بحرف یتعدى"  اشتاق"  علالف ألن  -
 ". إلى

 7  .لك اشتقت - .إلیك اشتقت  -

  

 ف���ي كم���ا"  أج���وزة"  عل���ى الج���واز ُیجم���ع -
 .المعجمات

 8  .السفر جوازات  - .السفر أجوزة  -

  

ة ي كثیرن، وھللسااحیانًا على أجة ارلدوالشائعة اللغویة ء األخطااعلى بعض ء لضوالصفحة نلقي ه اذھفي       

للغویة ء األخطاه اذھا بعضًا  من نض 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
  

 م��������ن الوق��������ود نف��������د  - .فني ولیس اخترق)نفذ( الفعل معنى ألن -
 .السیارة

 9  .السیارة من الوقود َنَفَذ -

  

 10  .شیِّق حدیث ھذا  - .شائق حدیث ھذا  - . مشتاقًا: تعني" شیِّق" كلمة ألن  -

  
  

 -: 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 اطریق مر لك عن، وذلمركزت اجمیع مطبوعااء یمكن شر -
 .لكامل الطب بنصھا اعلى مجلة تعریب ع الطَّالایمكن  -
 . www.Acmls.org نيوإللكترالموقع ل المركز من خالارات اصدت إعلى كافة بیانال لحصوایمكن  -
 . لطبيا لتعلیما تعریب عمد في مھتسا تتعلیقا أو تمالحظا ةیوأ ،مقترحاتكمو تكمراستفساا ضعر یمكن -
 .علیھا د لرواكة رلمشاه اذھبنشر  منقو -
 :مقترحاتكم وتكم راستفساانستقبل  ًاخیروأ  -

 

 

http://www.acmls.org/
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