
: تامولعم ةيسود
)MOHS( سوم ةقيرط ىلع هيبوكسوركيم هيلمع

مراك نيع اساده ىفشنسم

, ضيرملا يزيزع

 هدعاسم و كل هديفم نوكت تامولعملا هذه نا ىنمتن ,)MOHS( سوم ةيلمع نع تامولعم هيسودلا هذه يف
.ءافشلا كل ىنمتنو هيلمعلل ريضحتلل

, مارتحالا عم
.جلاعملا مقاطلا

؟ )MOHS( سوم هيلمع يه ام -

 هذه تفشتكا .دلجلا تاناطرس نم صلختللً ادج هديفمو هيصوصخ ةينقت يه )MOHS( سوم ةيلمع
 يف هدحتملا تايالولا يف نيسنوكسيو ةعماج نم "سوم كيردرف" روتكدلا دي ىلع هرم لوأل هديدجلا ةقيرطلا
 نع فلتخت )MOHS( سوم ةيلمع . ملاعلا ءاحنا عيمج يف ءابطالا اهمدختسي مويلاو ,1930 ةنس
 هطيحملا هجسنألا ولخ نم دكأتلل يروفلا )يبوكسوركيملا( يرهجملا صحفلا نم اننكمت اهناب ىرخالا تايلمعلا
.هديج هيلمعلل هيليمجتلا جئاتنلا نا امك .مات لكشب اهروذج نم اهلاصئتساو هيناطرسلا ايالخلا نم مرولاب
 مرولا نم صلختلل ,دلجلا ناطرسل همئاقلا تاجالعلا يقاب نم ىلعالا حاجنلا ةبسن )MOHS( سوم ةيلمعل
 هيلمعلا هذه .)MOHS( سوم ةيلمع قيرط نع دلجلا تاناطرس لك جالعل هجاح كانه سيل .هعوجر عنمو
 ةرم عوجرلا رطخ لكشت يتلا تاناطرسلل و قباسلا يف اهلاصئتسا دعب ترركت يتلا هيدلجلا ماروالل طقف
 امو ميلسلا دلجلا لاصئتسا متي ال يكل هيليمجت ةيحان نم هساسح قطانم يف هدوجوملا تاناطرسلل وأ ,ىرخا
.هيليمجت رارضا نم عنمي
 اوبردتو هجسنالا ملعو دلجلا بط ىلعو هيليمجتلا هيحارجلا هيلمعلا ىلع نيبردم ءابطأ يديأ ىلع متت ةيلمعلا
 صحف نم اننكمي يذلا صاخ ربتخمو تابردم تاضرمم مقاط عم متت هيلمعلا .)MOHS( سوم ةيلمع ىلع
.هلصئتسملا هجسنألا

؟)MOHS( سوم هيلمعب هيناطرسلا هيدلجلا ماروألا لاصئتسا بجي اذامل-

 "روذج" شورش ماروالا هذهل ,ىرخا ءاضعأ و قطانم ىلا دلجلا لخادب نورشتني هيدلجلا تاناطرسلا نم ءزج
 ةيلمع .يئزجلا اهلاصئتسا دعب ماروالا هدوعل هفاضالاب باصعالا و هيومدلا هيعوالا وأ دلجلا قمعب
.ماروالا عوجر عنمتو مات لكشب شورشلا نم مرولا لاصئتساب موقت )MOHS(سوم



                                                                          ؟هيلمعلل ريضحتلا ةيفيك-

.احابص اديج راطفالاو هيلمعلا ةليل اديج هحارتسالا بجي  )۱
.بيبطلا نم ىرخا تاميلعت كانم نكي مل اذا , داتعم لكشب هنمزملا هيودالا ذخأ  )۲
 اوريشتست نا بجي "نيداموك" وا مورتنس وا "نيريبسالا" لثم مدلل هعيمم هيودا نوذخأي نيذلا ىضرملا  )۳
)ناسكلك : لاثم( لقأ ريثأت تاذ هعيمم ةيودأب هعيمملا هيودالا لادبتسا لضفالا .هيودالا ذخأل هبسنلاب بيبطلا
 ىفو .هيلمعلا لبق مايا ةرشع ةدم سكيفالبلا وأ نيريبسالا لثم هعيمملا هيودالا ذخا نع عانتمالا بجي  )٤
 )ماظعلا تاباهتلاو مالالل هنكسم هيودأ ( NSAID هيودالا ةعومجم نع عانتمالا هيلمعلا لبق هليلقلا مايالا
.هيودالا هذه نع جلاعملا بيبطلا لاؤس بجوي
.دويق يا نودب لوماكالا مادختسا مكنكمي  )٥
 

؟هيلمعلا موي هراضحا بجي ام -

.هيلمعلل جلاعملا بيبطلا ةليوحت  )۱
.ىرخأ ةيلام ةيطغت وأ ميلوح تابوك نم هيلاملا هيطغتلا وأ "توفيحته"  )۲
.هنمزملا هيودالا ةمئاق  )۳
.هيلمعلا دعب هعم عوجرلاو قفارم عم روضحلا  )٤
 وا باتك ( هيلستلل هيهيفرت هدام راضحاب حصني كلذلو ,ابيرقت تاعاس ٥-٤ هدمل هدايعلا يف راظتنالا  )٥
.للم نود راظتنالا تقو يضقت يكل ) هيصخش تاعامس يذ عايذم وا هديرج
 .هيلمعلا مويب هضرمملا وأ بيبطلا لاؤس كنكمي , هيلمعلا نع هلئسأ يأ كيدل ناك اذا  )٦

؟)MOHS( سوم ةيلمع متت فيك-

:لحارم ةثالث لالخ متت ةيلمعلا , ةيدلجلا ةيجراخلا تادايعلا يف متت هيلمعلا
 ةعطقلا ريوصت متي .مرولاب هطيحم هميلس دلج ةعطق عم يدلجلا مرولا ةلازا متي , ةيلمعلا عضوم ريدخت  )۱
 .)MOHS( سوم ةطراخ - هيلمعلا هقطنمل هيليصفت ةطراخ ريضحتب حارجلا موقي .ةيلمعلا هقطنم عم هلازمل
.هحارتسالا هفرغ يف ضيرملا اهدعب رظتني ,ريصق تقو هلحرملا هذه قرغتست
.ةقيقد 60-40 هدم هلحرملا هذه قرغتست . يرهجملا صحفلل ربتخملل ذخؤت )جيسنلا ةنيع( هنيعلا  )۲
 ىلع شورشلا ىتح هجسنألاو هيلمعلا دودح عيمج صحفي اذهبو , رهجملا تحت ةنيعلا حارجلا صحفي  )۳
 حارجلا مدختسي , لازملا جيسنلا يف ادوجوم لازيال مرولا نا صحفلاب دجو اذا .)MOHS(سوم ةقيرط
.اهتلازاو ايالخلا هذه ناكم ديدحت نم نكمتيل )MOHS( سوم ةطراخ
 مرولل هطيحملا هجسنالاو دلجلل نكمم ررض لقاب ماروالا ةلازا نم اننكمت )MOHS( سوم ةيلمع ناف اذهبو 
.ةيناطرس ايالخ يا ءاقب مدع نامضبو

؟هيلمعلا رمتست تقولا نم مك -

 ريغ نم نكلو .تاعاس عبرا ماع لكشب قرغتستو لقا وا لحارم ةثالث قرغتست هيلمعلا تالاحلا مظعم يف
 كلذل ,فورعم ريغ تقول هيلمعلا رمتست نا نكمملا نم كلذل و هجسنالا يف مرولا راشتنا ىدم ةفرعم نكمملا
 .رخا لمع يال طيطخت مدعو مويلا هذه يف ةزاجا ذخأب ضيرملا حصنن
 هيلمعلا لالخ متي فدهلا اذه غولبلو مات لكشب مرولا لاصئتسا وه هيلمعلا هذه فده نا هفرعم بجي
.مات لكشب مرولا لاصئتسا نم نكمتن يكل ىرخا ءايشأو هينهد ددغو باصعأ لاصئتسا
 ضيرملل حرشيو هيلمعلا فقوي نا حارجلل نكمي , هيلمعلل ةبسنلاب هيلمعلا لالخ لاؤس يا لأست نا تببحا اذا
.هيلمعلاب رارمتسألل حامسلا ضيرملا نم ذخأيو "بعاصملا "



.هيلمعلاب رارمتسألل حامسلا ضيرملا نم ذخأيو "بعاصملا "

                                       ؟)MOHS( سوم ةيلمع نم ءاهتنالا دعب ثدحي اذام -

:هتايناكماو جالعلا ةعباتم ضيرملا عم حارجلا شقاني ,ايئاهن مرولا لاصئتسا متي امدنع
 ركذت بدن وا تامالع يا كرتي ال ةداعو ( زرغ ىلا ةجاح نودب يعيبطلا مائتلالا ةيناكما حرجلا ءاطعا  )۱
)هقيرطلا هذهب
.ةيلمعلا نم ءاهتنالا دعب هسفن حارجلا يديا ىلع اذه متي . هيحارج زرغب هبطق وا حرجلا قالغا  )۲
.تالاحلا ضعبب هيلمعلا يلي يذلا مويلا يف حرجلا ناكم قالغال ضيرملا ءاعدتسا متي نا نكمي  )۳
 مسق ( ىفشتسملا نم رخا مسق يف جالعلا ةعباتم وا هيلمعلا لامكال ضيرملا لَوحي تالاحلا ضعب يف  )٤
.)هجولاو نيكفلا ةحارج ,هرجنحو نذاو فنا , ليمجتلا

؟ةيلمعلا دعب حورجلل راثا ىقبتي له -

 نم  ً.ادج ةطيسب راثَالا )MOHS(  سوم ةيلمعب نكل .طيسب ولو حرجلل رثا اهدعب ىقبت ةيلمع يأ !!معن
.ةيلمعلا حورج نع هجتانلا راثَالا ىدم ةيلمعلا لبق ,عقوتلا ركبملا

؟قاقرزا وأ خافتنا ةيلمعلا دعب ىقبي لهو ,هملؤم ةيلمعلا له -

 يفو .نيفورين وأ نيجلتبُأ وا لوماكألا لوانت نكمي  َمالَا دوجو ةلاح يف .ملالا نم نوكشي ال ىضرملا مظعم
. مالألل يوق نكسم ءاود ءاطعاب بيبطلا موقي ىوصقلا تالاحلا
 وا فنالا( نيعلا بناجب ةيلمعلا تناك اذا ةصاخو قاقرزالا وا خافتنالاك راثالا ضعب ىقبت هيلمعلا دعب
 .)ةهبجلا

؟ ةيلمعلل تافعاضم كانه له -

:يه تافعاضملا هيدلج ةيلمع لك يف امك
 يف . رمتسملا يعضوملا طغضلا قيرط نع هفاقيا متي ةيلمعلا لالخ فيزن ثدحي نا نكمملا نم :فيزن  )۱
.رمتسملا يعضوملا طغضلاب هفاقيا متي ,ةعاس ۱۲ ىتح هيلمعلا دعب يضوملا فيزنلل لامتحا كلانه ,ةداعلا
 بصعلا نم ربعي مرولا نا ببسب كلذو ةيلمعلا ةقطنم يف بصع يا باصي نا نكمي :بصع ةباصا  )۲
.همئاد ىقبت نا وا رهشا ةدمل رمتست نا اما هباصالا هذهو
.ملا يأب ضيرملا رعشي ال اهدعبو ريدختلا نم ملالا مظعم :مالالا  )۳
 تاباهتلا ثدحت نا نكمملا نم اليوط اتقو قرغتست هيلمعلا نأل نكلو همقعم ءاوجأب متت ةيلمعلا :ثولتلا  )٤
.زرغلا لاصئتسا ىتح ايويح اداضم ضيرملا ءاطعا متي تالاحلا هذه يفو ,٪۲-۱ ةبسنب كلذو هيلمعلا دعب
 هطيسب نوكت )MOHS( سوم ةيلمعب نكلو هيلمعلا ناكمب تابودن يقبت نا نكمي :حرجلا ناكم تابودن  )٥
.هدادتماو مرولا مجحبو ةيلمعلا ناكمب طبترم كلذ نا ركذتلا بجيو .ادج
 دق هردانلا تالاحلا ضعب يف, هيمرو راثا ىقبت ال )MOHS( سوم ةيلمع يف نا مغر :مرولا عوجر  )٦
.لمكم يفاضا جالع ءاطعا متي تالاحلا هذه يفو مرولا دوعي

:ةيلمعلا دعب ضيرملا تاداشراو ةعباتم -

.جالعلا ةعباتمل تاداشراو هيلمعلا ليصافت هيف بوتكم ضيرملا ءاطعا متي هيلمعلا ءاهتنا دعب  )۱
.جلاعملا بيبطلا نم بوتكمو "توفيحته" راضحا بجيو مايا 10-7 دعب زرغلا كفو ةعباتملل دعوم ذخا بجي
.ضيرملا ةمالس نم دكأتن ىتحً ايعوبسا ةرم ضيرملا ةعباتم متت هجاحلا ةلاح يف  )۲
.ةيلمعلا دعوم نم عباسا 3-2 لالخ مئتلي ةيلمعلا حرج ناف تافعاضم دوجو مدع ةلاح يف  )۳
 هرتفلا هذه يف نيخدتلا . مايا 10-7 هدمل هيلمعلا يلت يتلا هرتفلا يف نيخدتلا مدعً ادج مهم : نينخدملا ىضرملا  )٤



.ةيلمعلا دعوم نم عباسا 3-2 لالخ مئتلي ةيلمعلا حرج ناف تافعاضم دوجو مدع ةلاح يف  )۳
 هرتفلا هذه يف نيخدتلا . مايا 10-7 هدمل هيلمعلا يلت يتلا هرتفلا يف نيخدتلا مدعً ادج مهم : نينخدملا ىضرملا  )٤
.حرجلا مائتلا مدع هروطخ نم ديزي
 ضيرعت مدعو يسمش يقاو مادختسا بجي لقالا ىلع رهش ةدملو تادامصلا ةلازا دعب هيلمعلا يلت يتلا هرتفلا يف  )٥
.)هجولاب( سمشلل هيلمعلا عضوم
 دلجلا ناطرسل اوضرعت نيذلا ىضرملا  .نيخدتلاً اضياو سمشلا وه دلجلا ناطرسل يسيئرلا ببسلا نا ركذتلا بجي  )٦
 يقاول يموي مادختسا بجيو , سمشلل رمتسملا ضرعتلا نع عانتنمالا بجي كلذل هديدج هيدلج ماروا نم اوناعي نال ةضرع
.ايئاهن نيخدتلا نع عاتنمالاب حصني هتراضنو دلجلا ةحصل اضياو , يرود لكشب دلجلا بيبط دنع هعباتملا , سمشلا

؟هيبطلا هدعاسملل هجوتلا بجي ىتم -

 ماودلا تاعاس دعبو )026776367( ةيدلجلا ضارمألا ةدايعل لاصتالا كنكمي هيلمعلا دعب هلكشم يا كتهجاو اذا
 )026776487(مسقلاب بوانملا دلجلا بيبطل

:هيلاتلا تالاحلا يفو
.هفيفخلا هنكسملا ةيودالل بيجتست ال هديدش عاجوا  )۱
.ةيلمعلا ناكم ديدش خافتنا  )۲
.ةقيقد 20 هدم لالخ ةيلمعلا ةقطنم ىلع طغضلا دعب فقوتيال فيزن  )۳
.38 نم رثكا هرارح  )٤
:ىلا لاصتالا 
026776367 - دلجلا ةدايع *
026776487 - دلجلا مسق *
. لاؤس لكب رورس لك عم

, لجاعلا ءافشلاب تاينمتلا عم
جلاعملا مقاطلا

:دي يلع تققدو تبتك هيسودلا
ةيدلج ضارما يئاصخا بيبط - نويل داعلج روتكدلا*
هلوؤسملا ةضرمملا - ليوط هينيف*
: تاداشرا تحت
.اساده , هيدلجلا مسق سيئر - ربجنا هييرا روسيفوربلا*


