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؟ةروشملا بلط بجي ىتم

؟مضهلا رسع وه ام

.يلديصلا نم اهيلع لوصحلا نكمي يتلا ةطيسبلا

نم يولعلا ءزجلا يف ملألا وأ ةحارلا مدع فصول مدختسي ماع حلطصم وه ،مضهلا ءوس مساب اضيأ فورعملاو ،مضهلا رسع

:ةيلاتلا تالاحلا يف بيبطلا ةراشتسا بجي ،كلذ عمو

.ةدعملا نم ةقرح فورعم وه امك ،ردصلا ةمظع ءارو قرح جاعزنالا رعشي امدنع .ماعطلا تابجو دعب ةداعو ،ردصلا وأ نطبلا

ةضومحلل داضم صارقأ نم ءافعإ ىلع لوصحلا نكميو ةيضرع ةقرح مضهلا رسع نم نوناعي نيذلا سانلا نم ريثك

:تهجاو اذإ ةعرسب بيبطلا ةراشتسا كيلع بجي

مظتنم لكشب ةيوعملا ةضومحلا نم يناعت تنك

•

ديدش ةليوط تارتفل ردصلا يف مالآ

•

تنكو عيباسا  2نم رثكأل ترمتساو )ايعوبسأ وأ ايموي(

نع ىفعي نأ نكمي هنأ سانلا ضعبل ةبسنلاب .تقو يأ يف ثدحت نأ نكميو ،بهذتو يتأت دق نطبلا نم يولعلا ءزجلا يف ملأ

ءيقلا يف )ةوهقلا لثم( مدلا يف ريغت وأ رمحأ

•

.ةضومحلا تاداضمل بيجتست ال

دق .ماعطلا لوانت دعب ثدحي نأ نكمي هنأ نيرخآلل نأ نم مغرلا ىلع ،عوجلا ملأ هنأكو رعشي ناك اذإ اميس ال ،بيلحلا وأ ماعطلا قيرط

ءادوسلا أكلت زاربلا

•

نم يلئاع خيرات مهيدل وأ  /و  45نم رثكأ تنك

عيرسلا نزولا نادقف

•

رركتملا ؤيقتلا

•

علبلا يف ةبوعص

•

)ناقريلا( دلجلا رارفصا

•

فلخلا ىلإ عشي ملأ

•

روعش كانه نوكي دق وأ ،ماعطلا ةبجو نم ءاهتنالا بعصلا نم نوكي ثيحب ،ماعطلا لوانت يف ءدبلا دعب ابيرق لماكلا ةدعملا رعشي

•

مدختست نأ اضيأ نكميو .قالطإلا ىلع ءاذغلا يف ةقالع يأ نود ثدحت نأ نكمي امك .ةبجو لوانت دعب خافتنالا وأ ءالتمالاب حيرم ريغ

.ةدعملا يف لكاشم

.ماعطلا دعب ءيقلا ىتح وأ عوهت ،نايثغلا فصول مضهلا رسع ةملك

.ماظتناب ملألا تانكسم باهتلالل داضم وأ نيربسألا ذخأت تنك

•

.ريبك لكشب نخدت وأ برشت

•

.لمعلا وأ هيفرتلاو كمون عم لخادتت اهنا

•

.ةمظتنم تاقوأ يف ماعطلا تابجو لوانت

•

.ماعطلا تابجو عرستت ال

•

.لادتعالا يف برشتو لكأت •
رسع ضارعأ عم نارقإ ةمعطألا كلت بنجت •
.مضهلا

؟يرورضلا نم نوكي دق تاقيقحتلا ام
يساسألا ىوكش ريشي نأ نكمي رمتسملا مضهلا رسع امك نكلو ،قيقحتلا بلطتت ال سانلا نم ريثك

.نيربسألا نم الدب  paracetomalمادختسا •
تانكسم لصافملا باهتلا ةحفاكمل ذختت بنجت •
.لئادب نع بيبطلا نم ةروشملا ذخأتو ملألا

:بيترت ررقي نأ بيبطلل نكمي ،ةروطخ رثكأ

؟كلذ بابسأ يه ام
:بابسألا نم ددعل مضهلا رسع ثدحي نأ نكمي

يوتحي يذلا ةحرق ىمستو ،ةدعملا ةناطب يف رسك •
اعدو ،يمضهلا زاهجلا ريصع نم رصنع ىلع
.نيسبيبلا
،ةدئازلا لوحكلا ةجيتن ةدعملا ةناطب باهتلا •
ببسب وأ نيربسألا عون ريقاقعلا مادختساو
.ةباصإلا

باهتلا مساب ةفورعملا )ءيرملا( ءيرملا باهتلا •
.رتوتلا بنجت •

؟ةقرح بنجت نكمي فيك

ةيمضهلا ةراصعلا يف ببستي ام ةداع ،يرملا
ةدعملا نم ىلعأ ىلإ رركتم لكشب كرحتت )ضمح(
.ءيرملا ىلإ

ثيحب شارفلا ىلإ باهذلا لبق اديج ءاشعلا ةبجو لوانت •

.سايركنبلا وأ ةرارملاو ءاعمألا تابارطضا •

ىلع تاصوب ةينامث ىلا ةتس ريرسلا سأر عفر •

باهتلا تاردخملا اهببست يتلا ةدعملا ةناطب جيهت •

.مضهل تقولا كيدل نوكي

مدلا رابتخا

ةيتوصلا قوف تاجوملاب ريوصتلا

مويرابلا ةبج رابتخا

ريظنتلاو

وأ مدلا رقف نع فشكلل

مادختسا ةينقت

عالتبا ىلع يوطني يذلا

ىلع يوطني يذلا

.ذوذش نم اهريغ

سكعني soundwaves

نكمت يتلاو لئاسلا

بوكسلت علبلا

ءاضعأ لكيه راهظإل

ةدعملالل ةضيرعلا طوطخلا

عم ةليئض ةنورم

هذه يوطنت ال .نطبلا

ةعشألا ىلع رهظتل

ةياهن يف ءوض

يأ ريرمت ةينقتلا

.ةينيسلا

بيبطلا نيكمتل

.مسجلا يف بيبانأ

.ةدعملا يف رظنلل

يف اهيلع ضمحلا ءاقبإ ىلع دعاسي فوس اذه :لتك
.يمتنت ثيح ةدعملا

.نزولا ةدايز بنجت •
.لوحكلاو نوهدلاو دئازلا نييفاكلا بنجت •
.سبالملا وأ ديدشت ةمزحألا بنجت •
.تابجولا دعب ءاقلتسالا وأ ءانحنالا بنجت •

.لصافملا

؟مضهلا ءوس بنجت نكمي فيك
ديدحتل ثاحبألا نم ديزم ىلإ ةجاح كانه نأ نم مغرلا ىلع
:كدعاست ةيلاتلا تاوطخلا نأ بجي ،رطخلا لماوع لك

.نونخدي ال •

 HEARTملألا نيبو هنيب طلخلا نكمي ام اريثك مضهلا ءوس
ةراشتسا ىجري .يولعلا  abdominيف انايحأو ردصلا يف بلقلا نم ملألا رعشي ام اريثك اهنأ امك

.بيبطلا لبق نم ةنينأمطلاو ضارعألل حرش ميدقت متيس
فصو نكمي .تابوعصلا يف مهست نأ نكمي يتلا كتايح طمن يف لماوع كانه تناك اذإ ةددحم ةروشم ىطعتسو
وه يليمكتلا بطلا .لكاشملا ببس ىلع فقوتي اذهو ،ةوق رثكأ تاردخملا ىلع ةضومحلا تاداضم نم اءدب ،ءاودلا
ةرارملا يف ىصحلل يحارجلا جالعلا ةجاح كانه نوكت دق .بيبطلا عم شقانت نأ بجي نكلو انكمم ارايخ اضيأ
.ىرخألا فورظلا ضعبل ،انايحأو

:ةيلاتلا تالاحلا يف بيبطلا
.مهب هبتشملا نأ نكمي ةيردصلا ةحبذلا اذهو  -ةيقب نم ىفعيو ةضايرلا ةسرامم قيرط ىلع ملألا بلج متي

•

كفلا يف )،راسيلا اميس الو( نيعارذلا الك وأ دحاو ىلإ دتميو ردصلا طسو يف فثكم روعش وه ملألا

•

.مهب هبتشملا ةيبلق ةبونب نوكي نأ نكمي اذهو  -ليقث طغض هنأكو ،يلفسلا
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