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ع اختغ شغ اساق قل اسصعد اقرسئ         ق غث سط اةغ ثععر اص
ع  ق اتضعطغ سط ص ع صطئ اقظ غئ ظاغةئ فجئب سثغثة سض اع ا
ت اختغئ اتضعطغئ واقعطغئ وضث  سش ائظغئ ااتاغئ طآج اختئ و

ى.  قضت اختغئ اق اظص احثغث شغ اسثاد اقذئء وا
ت  ةا سثم وعد طآج ت     وغدف ا ذ اظسثام ابصشئ اختغئ شغ ا ةا سثم وعد طآج     وغدف ا ذ اظسثام ابصشئ اختغئ شغ ا
عط شغ اعصغئ طظ اقطاض  سظ ثطص وسجغج بصشئ ختغئ جطغئ 
ض  خعخ ان اجط اضئغ سط اقذئء شغ  ت واتث طظ اظاحرع،  واقخ
غخ وذوغ  ئغإ وا وف صجغئ واجابظغئ سض طظ تطصت ااعاخض غظ ا

سغئ وعحئ ور طسثوطئ. 
   وزاد تثة عثه اقزطئ تقت ااحعغ و اضاعغئ ااغ صعم ع سخ    وزاد تثة عثه اقزطئ تقت ااحعغ و اضاعغئ ااغ صعم ع سخ 
ت طض ااسغ سغص  عرة شتثث ظاغةئ عثه اااض وجض اقسقم ا
حسئئ طدس ضبغا شئإ عةة اقذئء او سجوشعط سظ ااء اسطغت 
غ زغدة شغ تثة أزطئ اثثطت اختغئ ااغ ابصطئ  ة وا سصثة او اث ا
حسعذغظ  رج اساق طسقج او ئسخ ا عاذظ ظاغةئ ةع ا  ضعض ا

إ ائثغض.  ء ا تاغظ تئ  وا
عط  ئغئ ان  عط     عثه اقجئب صرت اةسغئ اساصغئ طئتعث واثراجت ا ئغئ ان      عثه اقجئب صرت اةسغئ اساصغئ طئتعث واثراجت ا
شغ تض جء طظ عثه اقزطئ اضئغة طظ قل ظح ابصشئ اختغئ طعاذظ 
ت  اضعن طخثرا طع ش تئ اعسغ اختغ طعصغئ طظ اقطاض واقخ
ء.  عط سدع  غتصص اح غخ  ئغإ وا سث ا واتث طظ اظاحرع وا
عات اةسغئ شغ عثا اقةه عغ اخثار طةطئ (( جقطا ))       ثا ضظئ او 

خغظئ أجاع جقطا  سصئ وا ااثخخئ شغ ظحـ ابصشئ اختغئ ا
ععم اختئ.  قطئ اوج دقئ طظ ط ععم ا ضعن ط

عط  ةل اختغ اثخخ عط       ظطض طظ اقعة اقذئء وغعط طظ اسططغظ شغ ا ةل اختغ اثخخ       ظطض طظ اقعة اقذئء وغعط طظ اسططغظ شغ ا
عئ شغ  صقت اظشسئ، ض ظثسع اقعة اصاء ط ضشئ رشث طةطاعط 

عط اعغع.  صات ةطئ  دسط ا



ت ععاغئ طععدة داض سزم اةةئ شغ  اةغعب اقظغئ عغ سئرة سظ شا
ن اثي غج ثغ غعب اظغئ عع تئ ظدرة ) .  ئغسغ ( اي ان اقظ ن ا اقظ
عث ارسئ ازواج طظ اةغعب اقظغئ طاعزسئ سط ارسئ اطضظ داض سزم 

جط اسزط ااغ عث شغ وعغ ض غطغ:  اةةئ وااغ  

ن طظ اةغعب اةئعغئ داض اسزم اةئعغئ  زو
غئ  غئ داض اسزم اش ن طظ اةغعب اش زو
ن طظ اةغعب اعظغئ داض اسزم اعظغئ  زو
ن طظ اةغعب اعثغئ داض اسزط اعثي   ن طظ اةغعب اعثغئ داض اسزط اعثي  زو زو

تة اسغظ وشغ صسثة اةةئ وشعق اقجظن  عثه اةغعب اقظغئ ضعن طتغئ 
ثضعرة.  ت شغ اظذص ا غ آقم او طدس ث صث س

ظ فظش تغ ان اقشازات  ثذغ ائ ج اشحء ا ظ اةغعب اقظغئ ظ ئ
شازات اقظغئ    ثذغئ طةغعب اقظغئ اة داض اقظش وثاط  ا

ذغإ اةعز  عط شغ  ذغإ اةعز اعغئ اقججغئ طةغعب اقظغئ غ طسوشئ وضظع  عط شغ  اعغئ اقججغئ طةغعب اقظغئ غ طسوشئ وضظع 
ء  شئ ا اس ش طظ بصض اثطغ  سث سط تجئ احط، ضث ث غ و ااظ

خئ.  ن ظئة رظغظ  خعت اقظ
ت واقطاض طبض  ط ظعاع طثاطئ طظ اقخ ت واقطاض طبض خب اةغعب اقظغئ ض اسدء اة ط ظعاع طثاطئ طظ اقخ خب اةغعب اقظغئ ض اسدء اة
احثة اثرغئ سط اأس وااغ صث ائإ شغ ض اسزم اتوغئ طةغعب اقظغئ 
ئ طظ اظثاد  ت اتدة او اجطظئ وااغ ظاب  ع واظثادع، او اقاع وعحغ
طثرج اةغعب اقظغئ في جئإ ضن، او اقورام اتغثة واثئغبئ ااغ صث خغإ اي جء 

غ.  طضعن طةغإ اقظ

الدكتور احمد فاضل حسن  

اختصاصي طب وجراحة االنف واالذن والحنجرة والرأس والعنق  

جراح اختصاصي في مستشفى البصرة التعليمي  
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س، خثاع واط شغ ااس،  اظثاد واتاصن شغ اقظش، تصئ شغ اقظش وضبة اس
ع درئ اتارة، احثغاو  زغدة شغ اشازات اقظش، شغ او اظسثام تجئ احط، ار

ج او اط اقجظن.  خسعئ ااظ
ثا سظ ذغص طسشئ اارغت  ئغإ ا ض غضعن سدةً طظ صئض ا حثغ ا
عر  ت ظ ئغإ  غي وصث غاسغظ ا ت ا ض) وا غ (سقطت ا ا

غ.  شظذغ سغ او اظغظ ا ص اس ا اةغعب اقظغئ او سض احسئ ا
ض اط سقج ذئغ (اقدوغئ) او اتغ وعظك اظعاع  إ ظعع ا ض اط سقج ذئغ (اقدوغئ) او اتغ وعظك اظعاع اسقج غضعن ت إ ظعع ا اسقج غضعن ت
ض وطضن  إ ظعع ا سثغثة طظ اسطغت اةاتغئ طةغعب اقظغئ ثاطش ت
ئ  عرغئ وااغ جع ع واتثبع اسطغت اظ خب اع غ ا اةغإ اقظ

ت قل وسث اسطغئ   دس حضض ضئغ اصطغض تثوث ا
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ت  ق عث سطغئ اجاؤخل او ازائ اةغعب اقظغئ طغجر او غه فظع شا
ضط وعثا  جاؤخل اسزط  ضظ ازااع اق  طععدة داض اةةئ ق غ
ظدرا ط غطة اغ اةاح شغ تئ وعد ورم ئغ داض اسزط شص  



ل طظ جظ اثطئ ش شعق سدهً سظثط ق  خغإ افذ عع ت حسئ 
ة سط ئععط سثة طات شغتثث ذ شغ اطغض سدةً  غ غاغسعن ا
ج  ه اصض طظ  ض اثي غائعل سط ظ وس واتغظً شغ اظعر.  أي اظ ا

ئغئ وق غتاج سقج.  جظعات غسائ تئ ذئغسغئ طظ اظتغئ ا
افجئب: غطسإ اسطض اعرابغ دور طعط (صث غضعن افب او اقم ابظء ذعاعط افجئب: غطسإ اسطض اعرابغ دور طعط (صث غضعن افب او اقم ابظء ذعاعط 
ضغئئ  طةغ و حضطئ) ضث طحضض شغ ائظء ا ضظعا غسظعن طظ عثه ا
ه سدةً. وتغ  ضظ ضطع طحضض غ  ض  اةعز ائعغ واسخئغ ط
ئإ صخغ طظ او  ض غائعل سط ظ غج  عط اقعغظ ان ا غةإ ان غ

ض.  طاسثاً واظ فجٍئب ااغ ط ذضع شعع ط
 . ض طسإ دور طعط شغ ذ غئ سط ا أغد ادشعط اظ

ض ضظ ط ااسطض  غئ واتاج سظث ا ض غآدي ا طحضض ظ ض ضظ ط ااسطض  إنَ عثا ا غئ واتاج سظث ا ض غآدي ا طحضض ظ  إنَ عثا ا
ض حضض ضطض  ض طظ عثا ا ض، سدهً  غُح ا ض ا اختغ ط ا

اعصئ.  ا تث س ا غً ضظ سخ اتقت اصطغطئ صث  ثغً وظ

د. محمد شاكر محمود 

اختصاصي طب اسرة 

مستشفى البصرة التخصصي لألطفال 
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ض فن ذ غجغث اتئ  ب ا اقاسد ضطغً سظ طسصئ او تطن او سظغش و
جعءاً. 

ض سط اائعل ضض جساغظ وسث اقجاغصظ طئحة وصئض طشدرة  ثرغإ ا
غ طبظا  غ ضغش غ ثرجئ وصئض اظعم طئحة وحضض طا اظجل او ا

طً. 
ءه عثغئ سظثط ق  ، طبق اس غ دا ض وااسطض طس حضض اغة ءه عثغئ سظثط ق حةغ ا ، طبق اس غ دا ض وااسطض طس حضض اغة حةغ ا

غ.  غائعل سثة غ
عاض شغ اخئح وشغ  ء وا ض سط حب ضغت ضشغئ طظ ا حةغ ا
ء تغ  ح وغسعض ذ شغ ا س ثرجئ ضغ ق غحس  شاة اظعر وشغ ا

ئإ اطسإ.  ح شغ اظعر  ل غظعن اس ان افذ
ض فن ذ غجغث اتئ جعءاً.  ك (اصئخ) سظث ا طسةئ اط

ض اثاطغئ ان عشت وشغ  ج ا ق خ اخض  ضظ اجاثثام طظئعت  ض اثاطغئ ان عشت وشغ ط ج ا ق خ اخض  ضظ اجاثثام طظئعت  ط
ض طه واتثة سط اقصض شغ اطغض طائعل.  ضظ اغصظ ا تئ سثم عشع ط
شب وضث ظول سحء طساثل فن  عاض سث شاة ا ء وا صطغض حب ا
ح  سم شاط شغ اطغض اوقً غثش اضط شاز ائعل وبظغً غئإ اس ظول ا

ء.  ض حب ا شغثش ا
خعخً  غ واضعض ضعق  ضشغ وائغئ اقاسد سظ حب اصععة واحي واظ

ء فظع طعاد تج ادرار ائعل.   شغ ا

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7.7

.8

     John Murtaghs General practice Text book, Sixth edition
Medscape Medical Website
       American Family Physician Journal

سطعطت:   طخدر ا

2015

2003
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صئ  خ شغ طظ ي عع تثوث اظا ااص ا
خ اةطثي  غ، وعثا اقظا ض ا ـة سظث ا ا
ض سث جصعط اتئض اـي سث  غتثث ثى ا
تعاغ أجئعع أو أجئعسغظ طظ اعقدة سظثط غَئُز 
ععدة غظ  جء طظ افطسء طظ قل ااتئ ا
صئ ااغ ضن غ طظ  ظ شغ اظ سدقت ائ
قع اتئض اّـُي صئض اعقدة. وعع ح ثًّا 

ل.  ل. غظ افذ غظ افذ
ضء  حضض وا سظث  إ  غزع شغ اش
سل، وعغ أضب سقطئ  ض أو سظث اائز، أو ا ا

طغجة ثل سط تثوث شاص جي. 
إ ق غاةوز ٢جط، جط،  ص ااص ١-٤ جط وشغ اش
ط  ل عثا ااص إ داض اة ضظ إد وغ
ّي غ طآط  ععئ وسدة ط غضعن ااص ا

ل  ظئئ فذ

ـغي وسخ اتقت  ت ا غاط حثغ ااص اـي سظ ذغص ا
ت شعق اخعغئ)   ع عظر (ا ت ةعز ا اطإ ااء ا
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ل غجول ط اعصئ طظ طصء  اط ظئئ طسقج شن طسزط تقت ااص اـي اثي غتثث سظث افذ
ت قل جظئ سط افضب طظ اعقدة، وثخعص و  ظ وغخش حضض ثرغةغ ثون أث أي سق
ـة شصث بئئ أن ضض عثه افحغء ق غث شغ سقج  سئ طظ اسطئ شعق ااص أو و تجام ا ص

خعخ شغ أبظء شخض اخغش.  جغئ طثغئ او ااعب و ااص، ض صث غآدي إ ت
خئ إذا ضن تةط ااص اـي  غئ،  ض إ إاء سطغئ اتغئ  خئ إذا ضن تةط ااص اـي شغ سخ اتقت غتاج ا غئ،  ض إ إاء سطغئ اتغئ  شغ سخ اتقت غتاج ا
ه او شغ تل تثوث ااص  ض ااسئ أو اثطئ طظ س غ ااص سظث طعغ ا ضئغ، وإذا ط غثا
ثاظص ظاغةئ اتاةز جء طظ اقطسء داض ضغج ااص وعثه اتئ ظدرة اتثوث شغ عثا اظعع  ا
ع اظغب اظاص إ ةعغش  طظ ااعق. قل اةاتئ غاطُّ إاء حص خشغ شغ صسثة اُّـَّة وإر

ظ.  ظ، وغاط غذئ ااتئ شغ ثار ائ ائ

ثاظص وعغ صغآ  ض اقظائه ا سقطت و اساض ااص ا سط ذوي ا
ظ احثغث  ـة، أو أط ائ صئ ا ض ضبغًا، أو وعد اتار شغ طظ ا
إ اجاحرة ااخخغ اتئ  شتثوث عثه اسقطت و اقساض غاع

ض.  ل حضض س اقذ



ض ااثخخغ شغ ائخة حعث اضبغ طظ  أبظء ةع شغ اروصئ طاح ا
ئ ظ طعغ صخئ اطعضغغ؟  ذظغئ شغ عض ج دي طضج اقطاض ا ل ط اقذ
ض اثم غائدر ا اثعظ اضط اسزغط طظ  ض اغد ض اثم غائدر ا اثعظ اضط اسزغط طظ سظثط ظاعض اتثغ سظ ط ض اغد سظثط ظاعض اتثغ سظ ط
عظ طظ  ض وطصثار ط غتا غخ وذوغ سظث اخئ عثا ا عع ا سظة ااغ غعا ا
غ طصثار اعسغ  عئ عثا اتثث شئا سظعي طظ اض اخعد وطعا غ وا اثسط اظ
تظئ وااسطض  ض وااشطإ سط خسع غضعن تشجا اةوز ا طضظغئ سقج عثا ا

ض وااسشغ طظ.  طسع وح اقطض صع ا
ع  غ اتثر وسثم اع ض وضغغئ ع ع جظئثأ ضغغئ ااسف سط اقساض ائضة ط غ اتثر وسثم اع ض وضغغئ ع جظئثأ ضغغئ ااسف سط اقساض ائضة ط
ع  غئ ضحتعب اسم وار  ً عع أسا ط طظ عثه اقساض شغ  تغ غضعن ص
ت شغ اةطث صث تثث  شئ ا وعد اخئ درئ اتارة وظصخن اعزن وأط اسزم ا
غ وضعن اط طعن ص وردغئ  غئ او صث تثث حضض طص ت  ض د سث ااس
شتئ او صث اتعل ا عن ازرق داضظ او صث زع حضض ظصط تاء حئغعئ عج اق 
ط طبض عثه اقساض صث عض شغ دئ اقط ط غآدي اا شغ  سط اظتء اة

ض.  صط ا ئغئ ا  اسئ ا ا
ئغئ ااغ غاط ااع  تعخت ا ض عظك سثد طظ ا ئغئ ااغ غاط ااع اةجء ابظغ ضغغئ حثغ ا تعخت ا ض عظك سثد طظ ا اةجء ابظغ ضغغئ حثغ ا
ثئ اثطعغئ) وشت ظثع  طظ اض اعخعل ا حثغ اتئ طظع خعرة اثم (اط

ى ااغ سائ طضطئ.  اسزط وسخ ااتغض اق
تعخت ق تض طظ اثعرة ض غاخعر اقء  ظاسغ اقظائه ا ضعن طبض عثه ا
ضعن  تعخت  غ شبض عثه ا ض وا عرة ا صثار اثي تط  واقطعت 

 . ثا ئغإ ا غئ وااغ غاط صغع طظ ا اججغئ طتئ ا
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صئض ان ظظاصض ا اسقج ظعد ان ظثض ا ان 
عظك سثد طظ اسعاطض ااغ طظ حظع ان جغث 
ض جذن اثم  طظ  اخئ طظع وعد ط
او جذن اثطغ شغ أتث اشاد اسطئ أو 
تثى  ض  قحسع أو اخئ ا ض  ااس

ااقزطت طبض طاقزطئ داون. 
سشئ  ئ ظئثأ  سطعطت ائ سشئ سث عثه ا ئ ظئثأ  سطعطت ائ سث عثه ا
اسقج وبغا وط غظئشغ اقاجام  قل عثه 

ااة 
ةعسئ طظ افدوغئ اضغغغئ  ةعسئ طظ افدوغئ اضغغغئ غابض اسقج  غابض اسقج 
اشق طثة اسقج جظاغظ ا بقث جظعات  وصث 
وي واثي  ض اثم اط غد شغ ت اخئ 
عع ظعع طظ اظعاع جذن اثم اقضب حغعس سظث 
ضعن شغ ظئئ اقجاةئ سغئ  ل وااغ  اقذ
ئغئ  سقج وااعخغت ا شغ تئ اقاجام 

ضض تئ وشص دجاعر  ضض تئ وشص دجاعر غاط تثغث ظ اسقج  غاط تثغث ظ اسقج 
غ غبض  ث اسق غ غ دار  سق
ثوق زطظغ فث اةع اسقغئ وشتعخت 

ااسئ اثورغئ 
صث غختإ اسقج طةعسئ طظ اابغات اةظئغئ 
ع  ااغ غاط ااسطض طسع ضض تئع اع
ص احس، ااصغآ وغع   ط،  صتت ا

ض غخغإ اةعز  ض غخغإ اةعز صث تثث تقت طظ رعع ا صث تثث تقت طظ رعع ا
ؤغطئ سظث  إ  اسخئغ او ظثع اسزط ظ
طصرظاع سثد اتقت ااغ تظئ شغع اتئ 

اختغئ. 
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خالل فترة العالج يفضل من ذوي المريض بااللتزام باإلجراءات الوقائية لمنع الطفل من االصابة 
بالعدوى من االمراض المعدية بمحاولة االلتزام بلبس الكمام للطفل المصاب ومراعاة النظافة 
واخذ الحذر بعدم وجود الطفل في اماكن يتواجد بها اطفال مصابين بااللتهابات او حتى االطفال 

الملقحين بلقاح شلل األطفال (لمدة ما يقارب الشهر في حالة اللقاح).  

ء واطظغظ  ح ظ اقسجاء  ض وظغظ  تظ اعط طاسطصت ا وث ظضعن صث و
فختء ثوام اختئ. 



ئ ط غخغإ اةعز  ئئ ضاغغ ثس (سخغت ضعخ) و ض طسثي  ااثرن ط
ن  ط اقظ ى طظ  ضظ ان غخغإ أجاء أ غ وغ (ثرن رعي) وطظ ا ااظ
ئ).  ئ ...ات وغ (ثرن رج ا صي، حء ا وغئ، اسعد ا طبض: اشثد اط

خا اثرن   حائ  ا
ددات  ضض طغخ غحضع طظ جسل اة أجئعسغظ أو أضب ط سثم اقجاةئ ط
غش، ث سط ضض طغخ غحضع طظ عثه افساض طاسئ  اتغعغئ واجسئ ا

ض.  أصب طضج ختغ أو طضج افطاض اخثرغئ طاتي سظ ا

ض ااثرن  م  ض ااثرن ذا اقعا م  ذا اقعا
عي جعف  خب اثرن ا غخ ا ض ااثرن أعغئ ضئغة ضعن ا إ ط غضا
ض سط احغتئ  ظئ وغآب ا غئإ سثوى سثد ١٠ - ١٥ حث جطغط شغ ا
ةا تغ ضب اقخئ شغ اؤئ اسغئ ط غظ ١٥-٤٤ جظئ.  اظاةئ شغ ا

ذق اظاصل اسثوى  
غ اصح.  سل طظ طغخ اغة غ أبظء ا ١- اجاظحق اذاذ اا

غة ظاغةئ اضظج  ئ اا ش ائخق شن اف غخ سط افرض و غة ظاغةئ اضظج - إذا خص ا ئ اا ش ائخق شن اف غخ سط افرض و ٢- إذا خص ا
طغط.  أو غرات اععاء تض ابغط غاظحصع احث ا

تض ئضاغ ااثرن.  شطغ وا ٣- حب اطئظ واتطغإ غ ائا أو غ ا

الدكتور زهير عبد الكريم السلمي  

اختصاصي الطب الباطني  
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غ اصح فظع  اضاحف وسقج تقت ااثرن اغة
طخثر اسثوى. 

سل  ئغ ائض سظث احسعر  اضحش ا
ثة أضب طظ أجئعسغظ طظ قل طاسئ طضج 

افطاض اخثرغئ. 
ل تثغبغ اعقدة.  سغط طصح BCG فذ اا

غخ ااثرن طاتي سظ  قطغظ  غخ ااثرن طاتي سظ شت ا قطغظ  شت ا
ل  فذ غ  ء اسقج اعص واس ض  ا

قطغظ دون جظ ٥ جظعات.  ا
طغئ طبض سثم ائخص  ائع اسدات اختغئ ا
غظ.  ج شغ و ا سل أو اس سط افرض او ا
ج شغ  عش ااععغئ اةغثة ووخعل احسئ اح

اظزل. 
غطئ او  خعخ طظ قل اظ غطئ او اقاسد سظ ااثغظ  خعخ طظ قل اظ اقاسد سظ ااثغظ 
ئإ ضبة اجاثثاطع طظ صئض سثة  احغحئ 

ص.  أحث
خئ  ئغإ و ةظإ ظول افدوغئ دون اجاحرة ا
افدوغئ ااغ صطض اظسئ طبض: اقجاغوغثات ضـ 

(اثضعن تإ أوحاب أو تصظ) 

اسقج 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7.7

.8
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ط أو غ ذئغسغ طثععن واثي غطتص ادر  ظئ سط أظع اضط ط سف ا
صئ  ظئ عع ااقل عازن ا غ جغدة اعزن وا غ ئإ ا د وغسث ا ختئ ا

سات اتارغئ ااغ غتصع.  ط وا سات اتارغئ ااغ ثض اة غظ ا
غة  ظغئ  غئ و ارا ظ ئإ أ ل طحضطئ ضئغة  ظئ سظث افذ غة وسث ا ظغئ  غئ و ارا ظ ئإ أ ل طحضطئ ضئغة  ظئ سظث افذ وسث ا
ظئ أم ق غةإ ان غضعن عاجئ  ض طخً  ض وتثغث ط إذا ضن ا ط
عظّ وغسائن أن  ئغإ، تغ ان سخ افطعت صث ق غظائعظ ا جظئ أذ ا
ثاطئ ط  ه ا ض قل طاتض س وزظعط ذئغسغ ث غةإ طاسئ ظع ا

ص .  ئغإ اث ا
عرة  ل عغ زغدة  ظئ سظث افذ ئئع ا ضظ أن  ار اختغئ ااغ غ عرة وطظ اف ل عغ زغدة  ظئ سظث افذ ئئع ا ضظ أن  ار اختغئ ااغ غ وطظ اف
ش اثم، زغدة اضعغاول، أطاض اصطإ،  ع  ض، ار اقخئ طاض ا

غئ.  ت ااظ ا اب اظعم واق ا
تج وج زطق طظ ااقف  ض  غئ شااطث شغ حسعر ا ار اظ أط سظ اف
ب جطعك  حضض  ط سثم صثر سط اتضئ ظحط طبض أصاظ، وصث غد

خ طاعاه اثراجغ ظاغةئ ث  ض وغظث ا
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الدكتورة حياة يحيى شبر الموسوي 

اختصاصية طب األسرة 
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سئ  ض أذسئ ط اتطغإ شغ شاة ا ء ا ائ أحع اقو طظ اس اس قل ا
ض.  ر ط غبئ سطغئ اابغض اشثاغ سظث ا ل ظول وئئ اقش اع

سم ط ظول افذسئ اشظغئ  ضبة اتح اقم سط ذطع اظول اضبغ طظ ا
سات اتارغئ. 

عجة اضئغع.  اةطعس اات ذعغطئ طظ دون تضئ اطم ااطز وأ
ئ وزغدة شاات اظعم.  ل طرجئ اغ ًا واع اً واظعم طا اقجاغصظ طا

ت      ا ل طبض افطاض اعرابغئ، ا ظئ سظث افذ ئإ ا غئ ااغ صث  ت     افجئب ا ا ل طبض افطاض اعرابغئ، ا ظئ سظث افذ ئإ ا غئ ااغ صث  افجئب ا
ظئ  ئإ ا ت عطعظغئ  ا اشثد اخء ااغ آدي ا ا
ذئ شغ اعزن  ئإ زغدة ط  أو اسقج دوغئ اضعرغجون وااغ 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ض ط  أوقً: ااشثغئ: صثغط اعئت اختغئ ااعازظئ ط
ضغت واتطعغت  ااصطغض صثر اطضن طظ اثععن وا
غسئ ضصص احئغج ووئت افذسئ  وافذسئ ا
ت اشزغئ واسخ اخظسغئ  حو جغسئ ااتدغ وا
ضعئ واثدوات واقذسئ ذات  دض اقضبر طظ ا وغ

افغف واتئعب اضططئ وافئن طظجوسئ اثجط. 

ئ شغ جظ  ئ: تغ ان اغ رجئ اغ ببً: اسقج ائثظغ 
ض، ض أظع صعم  ط ا ورغئ ئظء سدقت  طئضة 
سات اتارغئ وتثغث جست اةطعس سط  تق ا

ساغظ غعطغً شص   اضئغع 

ذئ  سصر وضعن شغ تقت ائثاظئ ا راسً: اسقج 
ئغإ.  تئ إحاف ا

ض ضعجغطئ  دطئ ط سم أو افثغئ ا ةظإ اجاثثام ا
ص افعغظ سط ظول اشثاء  ضشة، وغةإ ت طسصب أو ا

عط  اختغ وطرجئ اارغظ ضبل غصاثي  أذ

ظئ واسدات  طعضغ طاعسغئ: ث ا بظغً: اسقج ا
ض.  اختغئ اشثاغئ وضعن فم صئض ا



صئ  جط شص دم ائت ااعج قظاحره شغ طظ سف عثا اظعع طظ شص اثم 
ئغإ ضعغ،  تعض ائت ااعج، وصث ط حثغخ فول طة سم ١٩٢٥ طظ صئض ا
سظثط قتر تقت طظ شص اثم احثغث واجطظ واثي غائإ احععت شغ 

عشة.   اسزم وغظاعغ 
ض ورابغ غخب  افظء طظ ضق اةظغظ فعغظ غتقن طعرباغظ  ض ورابغ غخب  افظء طظ ضق اةظغظ فعغظ غتقن طعرباغظ ابقجغغ عع ط ابقجغغ عع ط
ل إظةب طعاغث  ثطض غظغ غائإ ساقل إظاج اعغعضطعغظ وغضعن اتا
طخغظ بقجغغ ظئئ ٢٥٪ فعغظ غتقن جئ ابقجغغ وجداد اظئئ ا 
٥٠٪ إذا ضن أتث اقعغظ طخً بقجغغ اضئى واق غتض جئ ابقجغغ. 
ععد داض ضغت اثم اتاء عع  دب اثم (اعغعضطعغظ) ا ععد داض ضغت اثم اتاء عع غسائ  دب اثم (اعغعضطعغظ) ا غسائ 
ط وغاضعن طظ طضإ اج اعغط  ةئ اة ةغظ ا اظ آول سظ ظصض اقوض ا
ط ارسئ جقجض طظ ائوغظ ا اغتعر (ضطعغظ)، جططاغظ طظ ظعع أ 

وجططاغظ طظ ظعع ا غ أ (غا، دا أو ضط). 
ئغسغ غضعن ٩٥-٩٨٪ طظ اعغعضطعغظ عع طظ اظعع A  و   و  ن ا شغ اقظ
ااضعن طظ جططاغظ ضطعغظ ا و جططاغظ ضطعغظ غا   و ٢-٣٪ طظ 
اعغعضطعغظ ظعع A٢  و ااضعن طظ جططاغظ ضطعغظ ا و جططاغظ ضطعغظ 
دا و ضث ١-٢٪ طظ اعغعطعغظ ظعع  F و ااضعن طظ جططاغظ ضطعغظ ا 

و جططاغظ ضطعغظ ضط. 
ئغسغ ضعن  ئغسغ ضعن أط شغ ط ابقجغغ شن اةغظت ااغ ح اظاج اضطعغظ ا أط شغ ط ابقجغغ شن اةغظت ااغ ح اظاج اضطعغظ ا
طساطئ ط غئإ سثم صثرع سط اظاج ضغت ضشغئ طظ اضطعغظ، وصث غخغإ 
ض ابقجغغ ظعع غا أو صث غخغإ اقساقل  اقساقل طةعسئ اضطعغظ غا طئئً ط
ى ضظعع دا  طةعسئ اضطعغظ ا طئئً بقجغغ ظعع ا وعظك أظعاع أ

افصض حغعسً.  
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االستاذ المساعد الدكتورة عبير انور احمد الخزاعي  

طبيبة استشارية في اختصاص علم امراض الدم  

كلية الطب - الجامعة المستنصرية  



دغً قظةب طعاغث طخغظ  و
اء  بقجغغ اضئى غظخ 
  A2 شت ظئئ اعغعضطعغظ
 صئض اجواج اةظإ زواج رض واطأة 
ضقع غتقن جئ ابقجغغ. 
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ختئئ  ب اجغ واوت حثة شص اثم واقساض ا اقضب حغعسً شغ اساق و
ض شظع ط غضعن حثغثا وطساثا شغ سق سط ظصض اثم وغ  ط
ابقجغغ اضئى وطظع ط ق غساث ضطغً سط ظصض اثم وغ ابقجغغ 
بقجغغ اخشى او تطض جئ ابقجغغ  اعج واظعع اب وغ 

ص اثم.  تئ  وغضعن احث تطق طعروبئ وق زع سطغ اسا وا
ل س ٣-٦ أحع تغ غخب  أحع تغ غخب  زع أساض ابقجغغ اضئى سدةً شغ اقذ
حتعب واقخار، صطئ احعغئ وضبة اظعم، اصغء واقجعل وشص  غخ  ا
تل واضئث وغساث ااحثغ سط اارغت  اثم اتد غختئ دثط شغ ا
خض  غغئ وشت ا غ واسطغ وضث اقساض واسقطت ا ا

غ طعغعطعغظ.  اضع
ح اتثغث  ت اثخئ  ح اتثغث  غاطإ اسقج ظصض دم حضض دوري وطظازط ط اسق ت اثخئ   غاطإ اسقج ظصض دم حضض دوري وطظازط ط اسق
غخ ا  عغ ض صث غتاج ا اظب سظ ظصض اثم ااضر وسقج تطخ ا
تل اادثط وغسائ زرع اظثع واثقغ اةثسغئ  اتئ قجاؤخل ا ااء 

ض.  ء طظ ا ق اتثغبئ ااغ صث آدي ا اح واسقج اةغظغ طظ ا
ل اسقج ا طثذ سثغثة طظع شص اثم اتد واجطظ، حععت  وغآدي اع
تل،  سزم اع واةةئ واقجظن وصص اسزم سطئ ً، دثط اضئث وا

غ واسصطغ.  غ واةظ سش اظسئ و اظع اة
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وغئ قظعغظ اخشغ.  غةإ أن غضعن طصثار وتثات اقظعغظ اث ط
طبل: ٣٠ وتثة اظعغظ  غعطغ ط ٣٠ وتثة اظعغظ خشغ غعطغ. 

سم ظخش جسئ.   اقظعغظ اخشغ ق غتاج ا رج صئض اجرق واةسئ ضعن صئض ظول ا
اقظعغظ اث غتاج ا رج صئض اجرق وغس صئض اظعم ظخش اةسئ 

واظخش اق ط اخشغ خئت. 



دائرة صحة البصرة 

مركز الفيحاء التخصصي للسكري والغدد الصم 

اظعغظ خشغ صئض ضض وئئ ذسم ٦ وتثات واث ٩ صئض اظعم و 
ظةئ خئت.  ج ا سئ اخشغ شغ ظ ٩ ثط ط 

اظعغظ خشغ صئض ضض وئئ ٨ وتثات واث ١٢ صئض اظعم و١٢  
ظةئ خئت.  ج ا سئ اخشغ شغ ظ ثئ ط 

اظعغظ خشغ صئض ضض وئئ ١٠ وتثات واث ١٥ صئض اظعم و١
ظةئ خئت.  ج ا سئ اخشغ شغ ظ ٥ ثئ ط 

اظعغظ خشغ صئض ضض وئئ ١٥ وتثات واث ٣٠ صئض اظعم و  صئض اظعم و 
ظةئ خئت.  ج ا سئ اخشغ شغ ظ ١٥ ثئ ط 

.1

.2

.3

.4

ساغظ  سم  ض غعطغ سث ا  اشت ا
 اذا ةوز ٢٠٠ ططشط غةإ صطغض  
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الدكتور وائل الشهابي  

اختصاصي االنف واالذن والحنجرة 
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غئ ظسف اظ دوار تغث  ج/ طظ اا
ظئ ضظ  صث غاضر طة او طغظ 
ض  ثا وغج س قي ط تغث 
ئغ او  وق غائإ تثوث أي 

ض   ط

ئإ  ج/ ططص ق غتاج اق إذا ضن 
غخ  حثة سط اأس شصث غتاج ا

تعخت  ا ط ا

غ ثرغةغً وق غاط اجاثثام  ج/ أن ظعئ اثوار ثا
غظ (اطغ) عع  ئغص  أي ادوغئ طسقج ض أن 
ثا شغ صطغض  اتض تغ غضعن ااغظ غث 
غصئ  ئغص  حضطئ ظئئ ٨٠-٩٠٪ حط  ا
ضظ ضار ااغظ طة او طغظ غظ غعم  غثة وغ
وآ طتخعل سط أشدض ظاب وغحاط شغ 

ااغظ اطعر بقبئ : 

.1

.2

.3

صات اسظصغئ وااغ  سثم وعد طحضض شغ ا
شغئ  حضض ا سغص ااغظ وصث ائإ 
طغخ اثي غسض ااغظ شطث ظظخ ط 

ئغص ااغظ   اصئئ سثم 
غظ ظظخ ععد طثرب شغجغوي او  شغ اول 
ئغص ااغظ ثصئ  سثة شغ  ذئغإ طثا ط

غةإ تثغث اةعئ ااغ غتثث شغع اثوار 
غخ ائصء سط  غخ ائصء سط وسث إظعء ااغظ غتول ا وسث إظعء ااغظ غتول ا
ثة ٤٨  سغئ طاجظئ طاس شق غشس وق غظج  و
سثة سخ اقتغن ع طظث  جسئ ط ا
ثة وةظإ اظعم سط  اصئئ (Collar) قل ط ا
ت ع حضض جغ.  خئ او اقا اةعئ ا
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ط سظ طض ورابغ ظةط سظ ضغئ دم تاء طحععئ احضض غ  عع شص دم ظ
ةد ان خدف ظصخ شغ  ئغسغ اشغه ا حضض طظةطغ  حضطع اصخغ ا

ش  ةغظ او ااع طسغظ او  افوض
ط جطعك  غسئ اتل  ضعن  ظةض ظ  ط جطعك ط اضغئ ااغ اخئتئ ض غسئ اتل  ضعن  ظةض ظ  ط اضغئ ااغ اخئتئ ض
وظئ سظث سئعرع طدغص احـاغغظ واقوسغئ  ئغسغئ شعغ ق ظجص  اضغئ ا
اثطعغئ شاتاةج وتحـ شغع شاآدي ا  اظثادات حغظغئ شغ طاعى 
ض شعثه  ئإ ذ غظح اةجء اقضئ طظ أساض ا احـاغغظ اثصغصئ و
ط وسدق شغظح سظع اسرض اقز وعع  ت رة ضعن شغ سزم اة ااةط
تل شغادثط شةة وغا دم  اط اسدقت واسزم وصث تثث شغ سدع ا
اغظ شاظح  تل او شغ حاغغظ ا ط ا تغجه اظتئج شاظح سظ ازطئ ا اة

سظع طئ او ازطئ خثر تدة  سظع طئ او ازطئ خثر تدة  
رئ اثطغئ او اةطئ  او ق صثر ا شاجتش ا حاغغظ اثطغ شاظح سظع ا
ضض عثا غدف  ذعر طسغظ طظ ادسش اظسغ ةه ضاغغ طسغظئ ظةط عثا 
طط اضطغاغظ طظ  تل ط اجطظ وشصثان وغا وق  ادسش سظ اظتقل ا
شئ  ى  ت ااضرة او تخ اضط او اساض ا ض طبض اقاع اساض ا
ارة وااعب  ن ط صثم اس اتثع تخ ا ا سرغظ غخغئن اقظ

ثث  ارة اتد واق عع ظث سزط رأس سزط ا ا
غ غطصغ  ائ وااصغغث اعغ غ غطصغ وضطع سعارض غظةط سظع درئ طساث ع طظ ا ائ وااصغغث اعغ وضطع سعارض غظةط سظع درئ طساث ع طظ ا

غخ وتا اختغئ اسطئ  زق سط تغة ا

الدكتور باسم عبد الكريم العبادي 

اختصاصي طب االطفال 
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ئ شغ طثاطش او اتغة وصث  سخ شعاث ضبغة و غ ا طاعر ااضظعع
ي حضض طظ اقحضل وأخئتئ ثى ائسخ  خغض تغظ اغعطغئ  ثض شغ 

ضظ اقجاشظء سظع.   ورغت اتغة اغعطغئ ااغ قغ طظ 
عجة اقضاوظغئ واات ذعغطئ  ابر جطئغئ  عجة اقضاوظغئ واات ذعغطئ  ابر جطئغئ إق أن اقشاط شغ اجاثثام اق إق أن اقشاط شغ اجاثثام اق
سثغثة ط ذضع وثاوع شغ اسثغث طظ اثراجت وائتعث ااغ تثر اطئع 
ثغع وط غئئ ذ طظ آبر  طظ اقدطن سط اجاثثام ااصظغت اتثغبئ وأسب ا

د شغ اتغة اثخئ.  سط اختئ وبغه سط جطعك ا
عجة  عاز اجاثثام اق سثم  ل  إ اقذ وعخغ اقضدغغئ اقطغضغئ 

ظاغظ.   ل دون س ا اقضاوظغئ واععاش اثضغئ فذ
غئ  غئ جظول طععع بغ عثه ااصظغت طظ اظتغئ اختغئ طظ قل اتقت ا جظول طععع بغ عثه ااصظغت طظ اظتغئ اختغئ طظ قل اتقت ا
ل  ااغ أحعثع، شصث قتزئ شغ ااة اقغة زغدة ططتعئ شغ سثد اقذ
اثغظ غحضعن طظ اخثاع وآقم شغ اصئئ ض إن أوغء أطعرعط غحضعن طظ سثم 
سادة وطغععط ظتع  عط ا عط سط ااضغج وشغغ شغ جطعضغ صثرة اظ
طعضغت اسثاغئ  ععر سخ ا اقظعاء واعتثة ض ان ائسخ قتر 

واسظش ثى أوقدعط. 
ل  جاثثام اقذ قتزت اسطص حضض طئح  ل شغ تصغصئ اقط ضض عثه ا جاثثام اقذ قتزت اسطص حضض طئح  شغ تصغصئ اقط ضض عثه ا
ئ ا اتعاجغإ  عجة اقضاوظغئ واععاش اثضغئ. وعظ ق أظض ات ف
عاضئئ ااعر  ورغ  ت  سطط اجاثثاطع  عجة اقضاوظغئ وان  واق
ل وائ  ض ثرجئ غاسغظ غع  إ ا ض أو ذ غ وان ا ااضظطع

عض اضبغ طظ اقطعر وغثاخ اعصئ   ثرجغئ وان اجاثثاطع غ ا

الدكتور محمد سلمان علكم 

اختصاصي طب االطفال وحديثي الوالدة 
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عجة اقضاوظغئ  ض طاثثط اق • ااه اجطظغئ ااغ غصدغع ا
سغئ اةطعس ابظء اجاثثام ااصظغت اقضاوظغئ  • و
ض   • طاصئئ طعاص اقظاظغئ ااغ غاختع ا

ض   ئ س ا ق عجة ا • ااغر اق

عجة طئ دا قجاثثام داض ائغئ او  تغ ان اجاثثام عثه اق
خقت اقسب شصث ادى عثا اقجاثثام ا صطغض او سثم طرجئ اقظحئ 
غئ وصث ادى ذ ا زغدة ططتعئ شغ سثد  اثرغئ طبض اقسب اغ

ظئ وطثذع   ل اثغظ غسظعن طظ ا اقذ
ء سظ  ل ا ثخعخغئ شضبغا ط غ عئ عغ ط غاسطص  ى ا ئ اف ء سظ ا ل ا ثخعخغئ شضبغا ط غ عئ عغ ط غاسطص  ى ا ئ اف ا
عط ائثء طحضطئ  خعخغ اعصغظ و عط ا ضغغئ ااسطض ط اذ
س  عجة وغظ ات ثغث ط غظ رئئ اقعض شغ اقذقع سط طتاعغت اق
شغظ ااغ صث آدي ا  خعخغا وتئ سثم ابصئ غظ ا اعص ثق  ا
غئ ا خشت وجطعضغت سظغئ.  طحضض أجغئ ااوح غظ قشت 
آبرع سط تجئ ائخ شن اجاثثاطع غئإ اقرعق وااسإ طسغظ آبرع سط تجئ ائخ شن اجاثثاطع غئإ اقرعق وااسإ طسغظ 
شئ صغئئ وان ط غزع  ضغج سط ط ع اة ذعغطئ شغ تئ  قص
عجة اات ذعغطئ غئإ  بغع حضض طئح اق ان اجاثثام عضثا ا

سش ائخ.  
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الدكتور عبد علي شنان جابر 

اختصاصي االمراض الباطنية  

مدير وحدة الوقاية من مرض االيدز 
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تطئ افو  اح أساض اغثز شغ ا
غ سث  ط أساض اظطعظجا، ضظع ثا
غوس،  أجئعسغظ أو بقبئ طظ اخئ 
ع  ت وار وابض عثه افساض 
ط غقً، وعئعذع شغ  درئ تارة اة
اظعر، خثاعٌ صعي غاشص أط شغ اتظةة 

وغئ.   عرم شغ اشثد اط
ععر ذ طثي عظ أت. ععر ذ طثي عظ أت. 

تطئ غظ جظاغظ إ   ااوح عثه ا
ثش شغع أساض اخئ  جظعات، 
ض، وأتغظً ق زع  أساض، إق أنّ 
اغوس غعاخض اظاحره، وثطغه ثقغ 
تطئ، وأساض عثه  اظسئ شغ عثه ا
عت ابض شغ: اجعل  تطئ إذا  ا
حضضٍ وا  احثغث وشصثان اعزن 
ط ط  ع درئ تارة اة ط ط واجاار ار ع درئ تارة اة واجاار ار

ج غاشص جسل.   غصٌ شغ ااظ

ععر افساض  ض، سظثع ئثأ  تطئ سث طور جظعات سط اخئ عثا ا ئثأ عثه ا
عز اظسئ حضضٍ أضئ،  اتض ابقث، ط غدسش  عرة شغ ضض ا افضب 

ااسق احثغث قل اطغض. 
ا سثة أجغ غاشصع حسعر ئد.  ع اتارة تغ اةوز ٣٨ درئ و ار

سل احثغث.  ج، وا غص ااظ
إجعلٌ طجطظٌ.  

ن وغضعن عظ أغخ.   ط اثاطغ، وسط اط ذ شغ ةعغش ا
خثاعٌ صعيٌ، غاشص حعغح شغ اؤغئ. 

شصثان اعزن حضضٍ ططتعظ.  شصثان اعزن حضضٍ ططتعظ.  
عث.   خب ي  سإٌ طاٌ ثون صغم ا

تطئ عغ:  وأساض عثه ا

ض اغثز طظ  ثاطش أساض ط
حٍث طخبٍ  ئسً 

تطئ ااغ وخطع احث  ط
ض، شطضض  خب  ا

ع، وشغ غطغ  طتطئٍ أسا
ض ضض طتطئٍ طظ طاتض  أس

اغثز ابقث: 



ض، وائع ارحدات  صاءة سظ عثا ا عسغئ اثات 
وااعخغت اقزطئ.  

ااضث طظ احغ سظث اصغم ي سقصئٍ تغغئٍ. 
ع) دوات غ طسصئ.  سثم ااء أي وحط (
تةطئ دوات غ طسصئ.  سثم اصغم 
تصظ.  خعخ  ثثرات  سثم سذغ ا

عسغ، وعثا طظ حظ  دع اثضعر طثان ا عسغ، وعثا طظ حظ إ دع اثضعر طثان ا إ
 أن غصطض طظ اخئ عثا اغوس.  

اثثطئ  ئغئ ا ااضث طظ سصغط اتصظ، وافدوات ا
احغت وسغدات افجظن.  شغ ا

ثم أو أث وتثات طظ  أث اتغئ واتثر سظث اائع 
اثم، وااضث طظ طعع طظ اغوس. 

ض حضضٍ دوري  ض حضضٍ دوري إاء شتعختٍ طضحش سظ عثا ا إاء شتعختٍ طضحش سظ عثا ا
غظ قخئ.  س ص ا فحث
تّطئ.  اقاسد سظ اسقصت ا
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