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؟بيبطلا ةرايز بجي ىتم
ءارجإ دعب وأ ،تارم ةدعل ضيحلا بيغت راظتنال يعاد الو لماح كنا نظلا درجمب بيبطلا ةرايز لضفي
كنأ نظلاب تأدبو هدعوم نع ضيحلا بيغت املاط رابتخالا ةجيتن نع رظنلا ضغبو يلزنملا لمحلا رابتخا
تارايزلا نم اهبقعي امم لمشأو لوطأ ةدالولاو ءاسنلا بيبطل ةرايز لوأ بيبطلل ىلوألا ةرايزلا.لماح
لوأ نع راسفتسالا :يتألا ثدحيسو نينجلاو تنأ ةيحصلا كتياعرل ةيساسأ ةرايز اهنكلو ىرخألا
وأ لمحلل رابتخا ءارجإ قيرط نع لماح كنأ نم دكأتلا يلاحلا لمحلا ةدم باسحل كلذو ضيح رخآ نم موي
عيباسألا( لمحلا ةدم ىلع دمتعي امهنم يأ ءارجإ .ةيتوصلا قوف تاجوملا زاهج مادختسا ةطساوب
محرلا مجح مييقت يف كبيبط بغري دق .تاجوملا زاهج رفوتو )لمحلا نم نماثلا عوبسألا دعب وأ ىلوألا
ءانثأ ةيبط ةرايز لك يف يلبهملا صحفلا ءارجإ متي ال ,لبهملا قيرط نع ضوحلل يلخاد صحف ءارجإب
ةركبملا ةلحرملا يف ةيتوصلا قوف تاجوملاب ريوصتلا .لمحلا ةياهن يف رركتي دق هنكلو لمحلا ةعباتم
لفطلا داليمل رظتنملا خيراتلا نم دكأتلاو ةقدب نينجلا مجح ديدحت يف ديفي لمحلا نم
وأ ضارمأ يأب ةباصإلا لثم كتلئاع يضامو يبطلا كيضام لوح ةريثك ةلئسأ كلاؤسب بيبطلا موقيس
متتسف باجنإلا كل قبس دق تنك اذإو يلاحلا لمحلاب قيثو طابترا اهل نوكي دق تايلمع ةيأ ءارجإ
رضاحلا لمحلا ىلع ريثأت نم هل نوكي نأ نكمي امل ليصفتلاب كلذ ةشقانم
يرقفلا دومعلاو ردصلاو بلقلا صحفيف ىلوألا ةرايزلا هذه يف الماش ايبط اصحف كصحفب بيبطلا موقي ةداع
ةعباتمو ةفرعمل كنزو متيو ،ةيحص لكاشم يأ دوجو مدع نم دكأتلل مدلا طغض سايق متيو نيقاسلاو نطبلاو
لمحلا مدقت عم ةيلاتلا تارايزلا يف نزولا يف ةدايزلا رادقم
ةصاخلا كلتو لمحلا نم ةمداقلا ةليلقلا روهشلا يف ةيحصلا ةياعرلاب ةصاخلا تابيترتلا ةشقانم
.ةدالولاب
ةفرعمل مدلل ليلحت ءارجإ كنم بلطي فوس
مدلا ةليصف
نيبولجوميهلا ىوتسم
لثم ضارمألا ضعب دوجو مدع نم دكأتلل وأ ضارمألا ضعب دض )ةداضملا ماسجألا دوجو ( مألا ةعانم
لماحلا اهب تبيصأ اذإ نينجلا يف ةريطخ ةيدالو تافآ ببست نأ نكمي يتلا  rubella،ةيناملألا ةبصحلا
لمحلا ءانثأ
ضرملاب اباصم وأ الماح حبصيف نينجلا ىلإ لقتني نأ نكمي يذلا )ب( يئابولا يدبكلا باهتلالا
يرهزلا
تبيصأ اذإ نينجلا يف ةريطخ ةيدالو تافآ ببست نأ نكمي يتلا  toxoplasmosis،سيزومزالبوسكوت
ضاهجإلا وأ نينجلا توم ببست وأ لمحلا ءانثأ لماحلا اهب
 microencephalusسيزومزالبوسكتلا ىودع ببسب سأرلا رغص
ىلع رشؤم لالزلا نم لوبلا ولخ .ركسلاو لالزلا نم هولخ نم دكأتلل لوبلا ليلحت اضيأ كنم بلطيس امك
يظفتحت نأ لضفألا نم .يلمحلا ممستلا ةيادبل راذنإ لمحلا ءانثأ لوبلا يف هروهظو ىلكلا ةمالس
كبيبط ريغ بيبط يأ ىلإ باهذلا تررطضاو ئراط يأ كل ثدح اذإ ةلاح يف صوحفلا جئاتن ريرقت نم ةخسنب
لمحلاب اهتقالعو ةيضرملا قباوسلا
ةباصإلا لثم كتلئاع يضامو يبطلا كيضام لوح ةريثك ةلئسأ كلاؤسب زيمتت بيبطلل ىلوألا ةرايزلا
كل قبس دق تنك اذإو يلاحلا لمحلاب قيثو طابترا اهل نوكي دق تايلمع ةيأ ءارجإ وأ ضارمأ يأب
ةفلاسلا ةيحارجلا تايلمعلاو ضاهجإلاو طاقسإلا ثداوحو ةقباسلا لمحلا تالاحف .باجنإلا
وأ ةريغص لكو نهارلا لمحلا ريس ىلع ريثأت اهل نوكي ال وأ اهل نوكي نأ نكمي  infectionsتاناتنإلاو
.اهيلع بيبطلا عالطا بجي رومألا هذهب ةقلعتملا تامولعملا نم ةريبك
ةقباسلا ضاهجإلا ثداوح
تاونسلا يف تمت دق تناك اذإ ،يلاحلا لمحلا ىلع ةقباسلا ضاهجإلا ثداوح رثؤت ال نأ نكمملا نم
ددع ةدايزب ةقالع يضاملا يف ضاهجإلا ثداوحل نأ عمو .ىلوألا ةثالثلا رهشألا لالخو ةيضاملا ةليلقلا
رارمتسالا ىلع رداق ريغ هلعجي دق يذلاو ،محرلا قنعل لمتحملا فعضلا ببسب ةلبقملا ضاهجإلا تالاح
ىلع ىضق دق لمحلا نم لوألا ثلثلا يف ضاهجإلا تالاح ةهجاوم بيلاسأ نسحت نأ الإ ،نينجلا ءاوتحا يف
لمحلا ةدم نم يناثلا ثلثلا يف ضاهجإلا تالاح رركت نكلو .محرلا قنع ةيذأ نم عونلا اذه عوقو تالامتحا
علطت نأ لماحلا ىلع بجي .ناوألا لبق عضولا تالامتحا يف ةدايز هيف تناك امبر )اعوبسأ (24-26
.هذه ةقباسلا ضاهجإلا تالاح ثودح ىلع بيبطلا
)يفيللا مرولا( موفيللا
تالامتحا يف ةريسي ةدايز ثدحي دق هنا ذإ ،لمحلا ءانثأ لكاشملا ضعب  fibroidsموفيللا ببسي نأ نكمي
،ركابلا ةيشغألا قاثبناو ناوألا لبق ضاخملاو ةحازنملا ةميشملاو ،طاقسإلاو محرلا جراخ لمحلا
هبتشا اذإف .عضولا ةبوعص نم ديزي امم  ،نينجلل يدعقملا ءيجملاو ،نينجلا لكشت ءوسو ،ضاخملا فقوتو
نطبلا ربع ديلوتلا ةقيرط راتخي دق هناف ،يلبهملا عضولا ةمالس يف لخدتيس موفيللا نأ يف بيبطلا
.ةيرصيقلا ةيلمعلا ةطساوب
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لمحلا تالاح ىلع ريثأت هل سيل ،محرلا نم ةريغص ةينافيل ماروأ ةلازإل ةقباس تاحارج ءارجإ نإ
يذلا دحلا ىلإ محرلا فعضت نأ نكمي ةمخض ةينافيل ماروأ ةلازإل تاحارجلا ةرثك نأ الإ .ةيلبقتسملا
ةيحارجلا قباوسلا ةعجارم ءانثأ بيبطلل نيبت اذإ كلذل .ضاخملا تاصلقت لمحت نع ازجاع هلعجي
ثودح دنع ةيرصيقلا ةيلمعلل ءوجللا لامتحا هططخ نمض عضي هناف ،فصولا اذه هيلع قبطني محرلا نأ ،لماحلل
.ضاخملا
محرلا قنع ةيافك مدع
ءالتمالاو مخضتلا يف ذخآلا محرلا مسج طغض تحت ناوألا لبق حتفني يذلا وه يفكلا ريغ محرلا قنع
نع لوؤسملا وه محرلا قنع ةيافك مدع نأ دقتعي .نينجلا طاقسإ ببسي نأ نكمي يلاتلابو نينجلا مسجب
هثودح بابسأ نمو .لمحلا ةرتف نم يناثلا ثلثلا لالخ ثدحت يتلا طاقسإلا تالاح عيمج نم 20-25%
وأ ،محرلا قنعل ةحارج دعب وأ ،ةقباس ةدالو ءانثأ قزمت وأ كتهت وأ ريبك ططمتل محرلا قنع ضرعت
نم رثكأب لمحلا ناف كلذك .ضاهجإلا دصقب فيرجتو عيسوت ةيلمعل ضرعت اذإ وأ ،رزيللاب هتجلاعم دعب
رركتت ال ةداع اهنإف ،هذهك ةلكشم تثدح ول ىتح نكلو ،محرلا قنع ةيافك مدع ببسي نأ نكمي دحاو نينج
.دجاو نينجب ةيلاتلا لمحلا تالاح يف
تاوطخلا ذاختاب بيبطلا موقيسف يضاملا يف محرلا قنع ةيافك مدع ببسب نينجلل طاقسإ ثدح اذإف
لهجي ناك اذإ اروف كلذ ىلع دلوملا اهبيبط عالطا لماحلا ىلع بجي كلذلو ،طاقسإلا رركت عنمل ةمزاللا
قنع قيوطتك ،طاقسإلا رركت نود لوحت يتلا ةيقاولا ريبادتلا ذاختا ىلإ ردابي يكل كلذو ،رمألا
،اهب محرلا قنع قيوطت مت يتلا زرغلا ةلازإ متي فيكو ىتم امأ .لمحلا نم  12-14عوبسألا نيب محرلا
ةعضبب ةدالولل ردقملا دعوملا لولح لبق لازت ةداع يهو .زرغلا عون ىلع وأ بيبطلا مكح ىلع دمتعي
لبق قزمت وأ فزن وأ جمخ ثدح اذإ وأ ،ضاخملا ءدب دنع الإ زرغلا عزنت ال تالاحلا ضعب يفو عيباسأ
.اهلمح ةرتف نم ىقبت ام لاوط سنجلا ةسرامم لماحلا ىلع رظحي هذهك ةلاح يفو ،ةيشغألل ناوألا
ناف نينجلا طاقسإ نود ةلوليحلل بيبطلا اهيلإ اجلي يتلا ةيئاقولا ريبادتلا كلت تناك ايأ نكلو
ةمئاد ىقبت نأ لماحلا ىلع بجي نكلو ،ةبيط لظت ةياهنلا ىتح لمحلا رارمتسال لماحلا مامأ صرفلا
:لثم اهلمح ةرتف نم ثلاثلا ثلثلا لئاوأ وأ يناثلا ثلثلا لالخ ةلكشم يأ رداوب روهظ ىلإ هبنتلا
مدب ةبوحصم ريغ وأ ةبوحصم ةيمحر تاصلقت
ةداتعم ريغ ةروصب لوبتلا ىلإ ةجاحلا دايدزا
لبهملا يف ةلتكب ساسحإلا
.اروف بيبطلا ةعجارم اهيلعف ضارعألا هذه نم يأب لماحلا ترعش اذإف
لمحلل نيبحاصملا ءيقلاو نايثغلا
راود تالاح يف الثم ثدحي امك جازملا ركعتو ةلعلاب مألا لمحلا ءانثأ ءيقلاو نايثغلا بيصي ال
ضعب يناعت دقو ةدودعم ناوثل طقف رمتسي دق نايثغلاب روعش وه لماحلا ةديسلا باتني يذلاف  .رحبلا
حابصلا يف ناثدحي ءيقلاو نايثغلا ناك اذإف  .ماري ام ىلع حبصت ةرشابم كلذ دعب اهنكلو ءيقلا
نم ةعطقو ياشلا نم ناجنف لثم ماعطلا نم اليلق يلوانتت نأ دعب الإ كشارف يكرتت الف ركابلا
.تيوكسبلا
ةحيرش فصن لثم روفلا ىلع اطيسب ائيش يلكأت نأ كيلعف مويلا لالخ ارخأتم نايثغلاب روعشلا ثدح اذإو
اذإ يدقرت نأ وأ اروف يسلجت نأ بجي امك تيوكسب يتعطق وأ حافت ةعطق وأ دبزلا نم ليلق عم زبخلا نم
ول ظوحلم نسحتب نيرعشتس مومعلا ىلعو نايثغلا لاوز ىلع لاوحألا نم ريثك يف دعاسي اذهف نكمأ
نأ نود ةيديلقتلا ةريبكلا ثالثلا وأ نيتبجولاب يمزتلت ملو ةرركتم ةريغص تابجو ةدع تلوانت
.اهنيب ائيش يلوانتت
نايثغلا ىلع ءاضقلل ةيودأ
انايثغ نيناعي يتاللا تاديسلا اهمدختست نأ نكمي نايثغلل ةداضملا ةيودألا نم ةنيعم عاونأ كانه
ببس نع لمحلل نيبحاصملا ءيقلاو نايثغلا ببس فلتخيو .لمحلا نم ةركبملا ةلحرملا يف نيديدش ائيقو
هذهل بيبطلا اهفصي يتلا ةيودألا فلتخت مث نمو ةدعملا ضارمأ نع جتانلا ءيقلا وأ رحبلا راود نايثغ
.ضارعألا
ةراشتسال يبهذا نكلو ءيقلا نم ىرخأ بابسأل لبق نم كل تفصو ةيودأ ةيأ مادختسا يلواحت الف
ءازإ قيمع قلق دلوت دقو .لمحلا نم ةلحرملا هذهل ةبسنلاب ةنمآلا ريقاقعلا كل فصيس يذلا بيبطلا
هتباصإو نينجلا ىلع راضلا اهريثأت لامتحا نم افوخ ركبملا لمحلا ءانثأ ةيودأ ةيأ لوانت
ةيأ ثودح ىلإ دؤت ملو ءاسنلا نم نييالم اهتمدختسا ةيودألا نم عاونأ ضعب كانه نكلو .تاهوشتلاب
.نيديدش ائيقو انايثغ نيناعت تنك اذإ اهيلإ ءوجللا كنكميو امامت ةنمآ ةيودأ يهو تاذوذش
ركبملا لمحلا ءانثأ محولا
ضعب نأ ودبيو ،يعيبط رمأ وهو ،ركبملا لمحلا ةلحرم يف امامت ةحضاو ةيلاعفنا تاريغت ثودح نكمي
ىلع تارداق ريغ نهسفنأ ندجيو لمحلا ةيادب يف نهباتني ابيرغ اساسحإ نأ نظحالي تاديسلا
تايرخأ يناعتو عادصلا نم تابونب تاديسلا ضعب باصت امك .ءامغإلاو راودلاب نرعشيو زيكرتلا
يف نهلمأ نال حارشنالاو اضرلاب نرعشيو تايرخأ تاديس جهتبت نيح يف عبطلا ةدحو نزحلاو بائتكالا
.ققحت دق لمحلا
دق ىرخأ عاونأل ءاهتشاو ماعطلا نم عاونأ ضعب هاجت نيديدش روفنو زازئمشاب تاديسلا ضعب رعشيو
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دق ديمجتلا فرغو تاجالثلا دوجو( اهمسوم ريغ يف ةلوارفلا لثم اهيلع لوصحلا بعصلا نمو ةبيرغ ودبت
داوم نم ةريبك تايمك لوانتل ادج ابيرغ ءاهتشا تاديسلا ضعب يناعت امك )نالا لكاشملا لح ىلع دعاس
اذه ىلع ةرطيسلا بجي نكلو .ةيواخ نهتدعم ناب نهساسحإ ىلع كلذب نبلغتيل زبخلا لثم ةئلام ةيئاذغ
ريغ لكأ ىلع نمحوتي ءاسنلا نم اليلق اددع نأ كلذ نم برغألاو نزولا يف ةطرفم ةدايز ىلإ ىدأ الإو فقوملا
هذه غضمب نمقي نايحألا ضعب يفو الثم محفلا وأ ريشابطلا لوانت نيهتشيف ةيئاذغ ريغ داومل يعيبط
دق اهنكلو .اهصتمي ال مسجلا نال ةريطخ رارضأ ةيأ ببست ال داوملا هذه نإ ظحلا نسحل نكلو داوملا
ةديسلا اهتلوانت اذإ ديدحلا لثم ةيرورضلا ةيئاذغلا داوملا صاصتما ضوعت دقو نانسألا فلتت
.ةريبك تايمكب
تاديسلا ضعب ظحالت الثمف معطلا ةميدعو ةهيرك اهنببحي نك ءايشأ ضعب تايرخأ ءاسن دجتو
نيخدتلا نال لوبقم ئش اذهو نيخدتلا نع نعلقيف ةهيرك تحبصأ غبتلا ةحئار نأ رئاجسلل تانخدملا
تابورشملا لوانتب ةداع نعتمتسي نك يتاللا تاديسلا ضعب نأ امك .نينجلل ارارضأ ببسي نأ نكمي
.لمحلا ةيادب يف اهيرك ارمأ كلذ ندجي ةيحورلا
لمحلا ءانثأ كاسمإلا
هذهب مامتهالا لماحلا ةديسلا لمهت انايحأو ميلسلا يحصلا ءاذغلا لوانت ىلع ءاعمألا ةكرح دمتعت
يتلا ةيزولولسلا داوملاو فايلألا نم ةريبك تايمك رفوت يتلا ةمعطألا لوانت نم يرثكا ،ةطقنلا
نم ريثك برش نم يدكأت اضيأ ،ةطلسلاو ةيبللا هكاوفلاو تاوارضخلا لثم ءاعمألا ةكرح ىلع دعاست
تنك اذإو جارخإلا بعصو افاج زاربلا لعجي اذهو لمحلا ءانثأ ءاملا برش لقي ام اريثك هنأل ءاملا
كيلع نكلو لمحلا ءانثأ هلوانت يف رارمتسالا كنكميف ،لمحلا لبق تانيلملا دحأ مادختسا تدتعا
.تانيلملا نم ىوقأو ديدج عون مادختسا يئدبت نأ لبق بيبطلا ةراشتسا
؟نينجلا ىلعرثأت نأ نكمي يتلا ةيودألا يه ام
نييالم نأل هنم دكأتلا بعصي رمآ اذهو تاهوشتلا ببست اهنأ يف ةيودألا نم ريثك ىلع أطخ موللا ىقلي
نييعيبطلا ديلاوملا نم نييالملا نبجنا ةيرورضلا ةيودألا نم اريثك نمدختسي يتاللا ءاسنلا
ةراضلا تاريثأتلاب تانيتسلا ةيادب يف تثدح يتلا ديموديلاثلا راقع ةثراك انركذتو ءاحصألا
تحاتجا نويزفلتلا تاشاش ىلع وأ فحصلا يف ديدج ريرقت رهظ املكو ةيودألا يف ةنماكلا ةلمتحملا
.قلقلاو جاعزنالا نم ةجوم عمتجملا
نم ريثكلا رواسي قلقلا نكلو امامت ةنومأم ءابطألا اهفصي يتلا ةيودألا نم ىمظعلا ةيبلاغلاو
ضعبو ةيويحلا تاداضملا ضعب ةنادإ مت دقو لمحلا ةرتف ءانثأ ءاود يأ لوانتل نررطضي امدنع تاهمألا
ضعب ثودح ناطرسلل ةداضملا ريقاقعلا مادختسا بحصي دقو تاذوذشلا ثادحإ يف ديورتسلا تانومره
عمتجملا اهمدختسي يتلا ةيودألا فالآ نيب نمو ديموديلاثلا راقع هببس مظعألا قلقلا نكلو لكاشملا
نوكي نأ نكمي اراقع نيرشعو ةعبرأ يلاوحب ردقت ةيودألا نم ةريصق ةمئاق دجوت رضاحلا تقولا يف موي لك
.نينجلا ىلع راض ريثأت اهل
ةراشتسا دعب الإ لمحلا نم ةركبملا ةلحرملا ءانثأ ءاود يأ ذخأت نأ ةديس ةيأل يغبني ال امومع
نيب نم تاهوشتلا ببست نأ نكمي يتلا ةليلقلا ةيودألاب ةيفاك ةيارد ىلع ءابطألاو الوأ بيبطلا
ةلحرملا يف تاديسلل اهب اوحمسي نلو نامأب اهمادختسا نكمي يتلا ةيودألا نم ىمظعلا ةيبلاغلا
اهترسأ نم نيرخآ دارفأل تفصو ةيودأ ةيأ لماحلا ةأرملا مدختست ال نأ يغبني امك لمحلا نم ةركبملا
بيبطلا ريشتست نأ اهيلعو ةروطخلا يف ةياغ رمألا اذه نال لمحلا لبق ىرخأ تاقوأ يف اهل تفصو وأ
.امئاد
نطبلا يف تاققشتلاو طوطخلا
يف دادزتو لمحلا فصتنم يف أدبت يهو لمحلا ءانثأ دلجلا ددمت نع ةجتان تاققشتلاو طوطخلا هذه
رثكأ ةقطنملا هذه نأ وه ىرخألا قطانملاب ةنراقم نطبلا لفسأ اهديازت ببسو .نيريخألا نيرهشلا
نكلو نهنم  90%ىلإ لصت دق لماوحلا نم ةريبك ةبسن بيصت ام ابلاغ يهو لمحلا ءانثأ ددمتلل اضرعت
ادج ةعيرس ةقيرطب تاققشتلا هذه اهيدل دادزت نم كانهف ىرخأ ىلإ ةديس نم فلتخت اهب ةباصإلا ةجرد
ةثارولا بعلت دقو لماحلا دلج ةيعون ىلإ كلذ دوعيو ،طوطخ ةدع اهتباصإ ىدعتت ال نم نهنمو ةريثكو
تناك امع اريثك لوزت دق اهنكلو ةئاملاب ةئام وأ ةرشابم ةدالولا دعب يفتخت ال ةداع يهو .كلذ يف ارود
:كيلع كلذلو نمزلا نم ةدم اهراثآ ىقبت نايحألا بلاغ يفو لبق نم هيلع
ىلع دعاست يهف اهلوانت ىلع يصرحاو اريثك تانيتوربلاب مامتهإلا كيلعو ،اديج كئاذغب ةيانعلا
.ةديج ةحصبو ديج لكشب دلجلا ىلع ةظفاحملا
.د نيماتيفو يس نيماتيف ةصاخ تانيماتيفلا ىلع يوتحت يتلا ةمعطألا لوانت ىلع يصرحا
امهريغو دنهلا زوج تيز وأ نوتيزلا تيزك ةيذغملا تويزلا وأ تاميركلاب دلجلا نهد ىلع ةموادملا يلواح
.هققشت نم دحلاو دلجلا بيطرت ىلع نادعاسي فوس كيلدتلاو نهدلاف
كمسج ةحص ىلع رثؤت يهف لمحلاب ةصاخلا ةيضايرلا تانيرمتلا ىلع ةموادملاو مايقلا يسنت الو
ماع لكشب هتيويحو
.
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