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؟كاسمإلا وه ام

؟كسمم انأ اذإ لعفأ نأ يلع اذام
بوبحلاو ةنوركعملاو لماكلا زبخلاو تارسكملاو تاوارضخلاو هكاوفلا  -فايلألاب ةينغلا ةمعطألا نم طيلخ لوانت •
.فايلألا نم ةديج رداصم اهلك ينبلا زرألاو ،ةلماكلا

يف ةبوعص هيدل صخشلا ناك ثيح نمف .نيغلاب صاخشأ  7لك نم  1بيصت ةعئاش ةلكشم كاسمإلا
:قرطلا نم ددع يف كاسمإلا ديدحت ءابطألا .ءاعمالا حتف

نم نوناعي نيذلا ىضرملل ةدئاف رثكألا يه فايلألا .موي لك راضخلا وأ ةهكافلا نم صصح سمخ لوانت •

عوبسألا يف تارم ثالث نم لقأ ءاعمألا حتف •

،فايلألا نم ايجيردت ربكأ تاعرج نم ديفتست نل كنأ ةدشب ةجعزنم تنك اذإ .كاسمإلا نم ةفيفخ ضارعأ

كئاعمأ حتفل ةلالس ىلإ ةجاحلا •

.أوسأ رومألا لعجي امبرو لب

ةيساسألا مئاعدلا يه )ايموي باوكأ  10يلاوح( لئاوسلا نم ةيفاك تايمكو ةمظتنم تابجو •
.كاسمإلا عنمو جالعل
درلا .ضاحرملا يف تقولا ضعب ءاضق ىلع ارداق حيرم تنك امدنع مويلا نم تقولاو ناكم نيتور ديدحت •
.ريخأت ال ،ةجاحلاب رعشت امدنع  -كب صاخلا ءاعمألا يعيبطلا طمنلا ىلع
.ةلقنتملاو طاشنلا ىلع ظافحلا

•

زاربلا لثم هيليب وأ بعصلا ريرمت •
نم برطضت نأ حجرملا نم ةنيعم تاعومجم نم نينثا نم ادحاو نوكي دق ىواكشلا هذه نم يأ كيدل ناك اذإ
كاسمإلا نوكي دق ).ماظتناب ءاودلا لوانت ىلإ نوجاتحي نيذلا كئلوأ ةصاخو( نسلا رابكو تاباش  -كاسمإلا
.اضيا وه اذهو نطبلا يف ملألا ناك اذإ ةصاخو )،ةلصفنم انترشن رظنا( يبصعلا نولوقلا ةمزالتم نم اءزج

ةكرحلا ءطب ىلإ يدؤي اذهو ،حيحص لكشب لمعلل ودبي ال نولوقلاو ءاعمألا تالضع كسمم تنك امدنع
ءاعمألا امدنع ،نيحلا كلذ ذنم اريثك كئاعمأ حتف يف ةبغرلا رعش نوكي ال دق .ءاعمألا لالخ نم تايوتحملا

يتلا ةعرج  -اهب ؤبنتلا نكمي ال اهراثآ .ةراض تسيل ةيضرع مادختسا نكلو ةلهسم ةيودألل مظتنملا مادختسالا عيجشت متي ال :ةظوحلم

.ةريغصلاو بعصلا نم حبصي نأ نكمي زاربلاو ،ائيطب

نأ نكمي ليوطلا ىدملا ىلع مادختسا .ةيلاع ةعرجلا تناك اذإ وخر زارب رورم يف ةجيتنلاو ملألا ببست نأ نكميو .ادغ ارثأ جتنت ال دق مويلا لمعت
نأ وه الامتحا لقأو ،ةلهسم ةيودأ ذخأت تنك املكو .ايجيردت ربكأ تاعرج ىلإ ةجاح كانه نأ ينعي اذهو ،ةباجتسا لقأ ايجيردت حبصتل ءاعمألا ببسي
نأ ىلإ ليمتو تانيلملا نم ؤبنتلل ةيلباق رثكأ يه ةريغصلا ةيجرشلا نقحلا وأ ليماحتلا .اهسفن ءاقلت نم ديج لكشب لمعت فوس ءاعمألا
عم كاسمإلا نسحتي مل ام .اهريغ نود ىضرملا ضعب يف لمعتس نيلم عاونأ ضعب نأ يه ةيساسألا ةطقنلاو .ةلاعفو ادج لمحتلا ديج نوكت
.ميلسلا هيجوتلا عم طقف تالهسملا مادختسا لضفألا نم نوكي دق ،ام دح ىلإ ةطيسب ريبادت

؟كاسمإلا نم ةيداع ريغ بابسأ يه ام

؟كلذ بابسأ يه ام
تاردخملا ةحفاكم ىلع وأ اهيلع صوصنملا

نأل ءاشحأ حيحص لكشب لمعت ال دق ةردان تالاح يف •

؟بيبطلا ةرايز بجي ىتم

تدس ىتح وأ تقاض يتلا اهسفن ءاعمالا ةضيرملا
.باهتلا وأ يجتر ضارمأو ،بدنتل ةجيتن

ءاعمألا نم ئجافملا لصي ؤطابت نوكيو  40نم رثكأ تنك اذإ •
رمأ اذه نكلو كاسمإلاو نولوقلا مرو ببسي دق •
.ةياغلل ردان
امدنع ثدحي نأ فولأملا ريغ تاهوشتلا ضعب كانه •

؟تارابتخالا  I HAVE TO HAVE ANYفوس
نم رثكأ وأ دحاو ميظنت دق كبيبط اقلق ناك اذإ نكلو ،كاسمإلل تارابتخا ءارجإ يرورضلا نم نوكي ام ابلاغ
:ةيلاتلا بابسألا
رباعلا تاسارد

مدلا رابتخا

يوطنت يتلاو ،ادج ةطيسب تارابتخا يه هذه

،نولوقلا راظنم ،نرملا ينيسلا ريظنتلا
 CTحسم وأ مويرابلا ةيجرش ةنقح

ءاضعألا فئاظو ملع رابتخا ةيجرشلا

اردان يتلا ةصصختملا تارابتخالا يه هذه
ةيفيك ىلإ ريشت يهو .ةبولطملا ام
.رورم دوعي لمعلا لوح تالضعلاو باصعألا

ديدحلا صارقأ

•

)لك سيلو( مدلا طغض ةيودأ •
)لك سيلو( بائتكالل ةداضملا

•

ضرملا تاردخملا نوسنكراب تاداضمو عرصلا ةحفاكم •

(rectocoele).

تحت ةيقردلا ةدغلا لثم( تانومرهلا عم لكاشم انايحأ •
مويسلاكلا نم لاع ىوتسم لثم( ضيألا وأ )ةطشنلا
نوكيل ةيمضهلا ةانقلا يف ببستي دق )مدلا يف

فطاوعلا
لمع ةيفيك ةدشب ةيفطاع رعاشم طبترتو •
ءاعمألا ةعرس لعج قيضلاب روعشلا نكمي .ءاعمألا
.ءاطبإ وأ ىلعأل
كنأل( كئاعمأ حتفل ةيعيبطلا ةبغرلا لهاجت نكمي •
ادج لوغشم كنأل وأ ةماعلا ضيحارملا بنجت يف بغرت
لمع ةيفيك يف تاريغت ىلإ يدؤي )لمعلا يف

لالخ نم ءايشألا كرحت ةعرس ىدم رهظت

proctographyو

ىلع ةيوتحملا اذإ ةصاخ( ةضومحلا تاداضم

•

ئطاخلا هاجتالا يف هسفن عفد يهتني وأ )نولوقلا

.ةطيسب تارابتخا قيرط نع ةلوهسب فورظلا

يتلا صارقأ وأ تالوسبك ضعب علتبا
.ءاعمألا

مخضت( عيسوتل ودبي طقف ةيمضهلا ةانقلا

هذه صيخشت متي .كاسمإلا ىلإ يدؤي امم ،ائيطب

دق تنك نأ دعب ةينيسلا ةعشألا ىلع

)نييدوكلا

)موينمولألا

نزولا نادقف موهفم ريغ ببسل تنك اذإ •
زاربلا يف مد تظحال اذإ •

ىلع يوتحت يتلا تابكرملا ةصاخ( ملألا تانكسم •

تاءارجإلاو ،ةياغلل ةنمآ يه براجتلا هذه
فيك ءابطألا رهظت يتلا ةينيتورلا
.ءاعمألا ةناطب ودبت

يف ةمئاد تارييغت ببسي كلذو ءاعمألا تالضع
.كئاعمأ حتف طمن
لئاسلا ةيمك ضافخناو ،ةبجو ةيماظنلا ريغ تاقوألا •
مقافتت دق زاربلا ريرمت ىلع ملألا نم فوخلاو لومخلاو
وحن هاجتا دوجو نم نوناعي نيذلا ىضرملا يف ضارعألا
.كاسمإلا

ةئيطبلا رثكأ مه ءاشحأ نأ ظحالت ءاسنلا ضعب •
.ةيرهشلا ةرودلا نم ةنيعم تاقوأ يف

؟حاتم وه رخآلا جالعلا وه ام
نيسحت ىلع ىضرملا بيردتل نايحألا ضعب يف مدختست ةصصختم ةينقت وه يجولويبلا عاجترالا
ةحارجلا ءارجإب حصني ال .ةيلاعف رثكأ لكشب ةغرافلا ءاعمألا يف ةدعاسملل نطبلا تالضع قيسنت
دادسنا ،لاهسإلا لثم ةحارجلا دعب ةديدج ضارعأ روطتت نأ نكمي ىضرملا ضعب نع كاسمإلل امئاد
.لوبلا سلس وأ ءاعمألا
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