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 الايُغاباث الٗهبُت ٖىض مغخلت الغياٖت والُٟىلت جسخل٠ ًٖ فيالايُغاباث الٗهبُت 

 البالٛحن.

 مثل: ةثيطشق جشخيص حذيىجذ 

زخباع الا اإلاسح الًىئي، ال٨هغبائي، و SPECTقٗت اإلا٣ُُٗت والخهىٍغ بالغهحن اإلاٛىاَِسخي، ألا 

، الخهىٍغ باإلاىظاث ٞى١ EEG، وأخضر ج٣ىُاث echoencephalographyالىٟؿُت الٗهبُت، 

ا  .......الهىجُت، وٚحَر

 اإلاىاؾب. الخضبحر للمؿاٖضة في الدصخُو الض٤ُ٢ و  آلان مخىٞغة

 الصحية اإلاحخصصة آلان هي:مشافم الشعاية 

  كضصةالٗىاًت اإلا
 
با   لٗالط الايُغاباث الٗهبُت م٘ الٗاملحن الصخُحن اإلاضعبحن جضٍع

 
 .زانا

هإالء ألاشخام، مً َىا ظاءث أَمُت الٗىاًت ل ج٣ضًمفي  اإلامغياث َم ألاشخام الغئِؿُحنو 

ت اإلامغيحن لهظٍ ألامغاى و٦ُُٟت الٗىاًت بها  .مٗٞغ

 هاص العصبي والعىاية الحمشيظية لها:بعع اططشابات الج

 هىما: الطفل في  -1

 أظؼاء التي جإزغ ٖلى مسخل٠ الٗضًض مً ألامغاى ببهاٌؿتهضص الخُاة  الُٛبىبت خالت ئؾٗاُٞتئن 

 الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي بك٩ل مباقغ أو ٚحر مباقغ.

 .ةلخُااًإصي ئلى ئه٣اط  والخضبحر اإلاىاؾب لهال٨ك٠ ًٖ الؿبب الض٤ُ٢ للُٛبىبت 

٠ ال ٌ ال ًم٨ً أن ًشاع ختى ُٛبىبت: حٍٗغ هي  خالت ٖضم الكٗىع الٗم٤ُ)الالوعي( خُض أن اإلاٍغ

 باإلادٟؼاث ال٣ىٍت.

 :علم ألامشاض 

ألاًًُت أو خأزحراث الهدُجت لخلل في ههٟي ال٨غة اإلاسُت، وآلاٞاث اله٩ُلُت أو  الُٛبىبت دضرج

 الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي. الؿامت ٖلى

 ِ  وايُغاباث جض٤ٞ الضم الضماغي أًًا م٘ جُىع ُٚبىبت. ل٣د٠حر في الًِٛ صازل ابخٛوجغجب

 

 

 ىعي:ال جؼيرمشاحل 
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o تهُج، بالخىاوب م٘ الىٗاؽ أو و  الاؾدشاعةوظىص ٍٞغ م٘  وَىا٥ ًخم ج٣لُل الىعي أو ال٣ُٓت :وععان

 .الىعي مُحُٛ

o شخامالؼمان واإلا٩ان وألافي  وٍىظض جسلُِ وَىا٥ ٖضم ٢ضعة ٖلى الخ٨ٟحر بك٩ل واضح :ثخليط. 

o التهُج والهلىؾت. ظض الاعجبا٥، ٍٞغ وكاٍ،ًى  :هزيان 

o  اصة في الىىم، واهسٟاى ال٣ُٓت م٘ جهض ال٣ٗلُت. - ثبليذ ؤلاحعاط  َىا٥ ٍػ

o ال ٌؿخجُب ول٨ً ٖغوؽ ٢اصعة ٦خبها ٢ىٍت، اإلادٟؼاث اإلاخ٨غعة، -رهىل أو ظبات جضئي ٌ اإلاٍغ

 اؾخجابتها ٖىضما ًخم سخب اإلادٟؼاث.وٍظَب مغة أزغي ئلى ٖضم 

o مدٟؼمؿخجُب مً ٢بل أي  وٚحر محىجه:  ػير -هىما. 

 دسجات هىما:

ٌ أن ًشاع  -أو طَى٫  1 -ت اإلاغخل•  إلاضة ٢هحرة وٍٓهغ الاؾخجابت اللُٟٓت والخغ٦ُت وٍم٨ً للمٍغ

 للمإزغاث.

ٌ ال ًم٨ً أن -زُٟٟت  أو ُٚبىبت 2-اإلاغخلت•   بؿهىلت ئال م٘ اإلادٟؼاث اإلاإإلات. ًشاع اإلاٍغ

 اؾخجابت للمإزغاث اإلاإإلات. َىا٥ ٖم٣ُت لِـ ُٚبىبت أو  3-مغخلت• 

ٌ في مى٠٢ عص  ائ٠ الخغ٦ُت، ٢ض ج٩ىن أَغاٝ اإلاٍغ ت ٖلى الْى وهٓغا ل٣ٟضان الؿُُغة ال٣كٍغ

 الٟٗل البضائُت.

o ائ٠ اإلاش وعصوص الٟٗل الخض٢ت ٚائبت مىث أو  4-اإلاغخلت  في َظٍ اإلاغخلت. الضماٙ ظمُ٘ ْو

ً الخٟاّ ٖلى عصوص   .ألاٞٗا٫وٍم٨

 أؾباب الُٛبىبت

 ئنابت الغأؽ - 1

 التهاب السخاًا - 2

 خاصزت وٖائُت صماُٚت - 3

 الدكىجاث - 4

 الايُغاباث الاؾخ٣البُت. - 5

 التهاب الضماٙ - 6

 

 :يالخشخيص الحلييم 

 :. ثاسيخ اإلاشض1
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 :خهمً بضاً ه، وهىٖغىاإلاخٗل٣ت باإلاكمل اإلاٗلىماث الخٟهُلُت ٌأن  ًجب 

ابخإل الؿم، أي لضٚاث أو لؿٗاث، ال٣هت )أي الخمى وال٣يء والهضإ والدكىجاث الخ مً 

 (والهضماث الىٟؿُت، واإلاغى اإلاؼمً.

 :والعصبي الجعذي الحلييم .2

 وٍيبػي أن حكمل:

o    ًالغأؽ ئلى ال٣ضمٞدو م 

o الٗالماث الخُىٍت 

o يِٛ الضم 

o سخائي السخاًاالتهاب  ٖالماث 

o اصة الًِٛ صازل ال٣د٠ ٖالماث  ٍػ

o عصوص الٟٗل الٗهبُت الخ 

 :Glasgo م٣ُاؽكمل: ٌزغ آج٣ُُم  

  ًظىة 1فحح العين أهثر م 

 ٖٟىٍا 4

 ئلى ألامغ اللٟٓي 3

 ئلى ألالم 2

 ال ًىظض اؾخجابت 1

 ظىة 1فظل اظحجابة اإلاحشن أهثر مً أ 

6 ًُُ٘ 

 أللمل ٌؿخجُب 5

 اوسخاب 4

 َبُعي اهصىاء ٚحر  3

 جمضًض ٚحر َبُعي 2

 ال ًىظض اؾخجابت 1

 ظىىات 5فظل سد اللفظية أهثر مً أ 

 اإلاىحى وٍداصر 5

 مكىقا وٍداصر 4
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 ٧لماث ٚحر الئ٣ت 3 

 أنىاث ٚحر مٟهىمت 2

 ال ًىظض اؾخجابت 1 

 15-3مجمٕى الى٣اٍ 

 . الفحىص اإلاخحبرية والحصىيش الخشخيص ي:3

 الخ ىٍت والبى٫....م الضمى ٟدال 

اإلاسح الًىئي،  PETاإلاسح الًىئي، والخهىٍغ بالغهحن اإلاٛىاَِسخي،  CFألاقٗت الؿُيُت الجمجمت،  

SPECf  .جغجِب ً  الخ EEG ،EMG ،ECGاإلاسح الًىئي وٍم٨

 الحذبير:

 الحذبير ؤلاظعافي:

 لُٟل مؿبىث ًيبػي أن حكمل ما ًلي: الخضبحر ؤلاؾٗافيئن 

 .وه٠ُٓ مٟخىح الهىاء مجغي الهىاء والخٟاّ ٖلى مجغي . ج٣ُُم 1

 في اإلائت. 100. ج٣ُُم أهماٍ الخىٟـ واؾخسضام ألاو٦سجحن بيؿبت 2

٤ الىعٍض م٘ بالٗالط  ضبحر . ج٣ُُم خالت الضوعة الضمىٍت )الىبٌ، ويِٛ الضم( وج3 الؿىائل ًٖ ٍَغ

ىجغ  الخلى٫ اإلاىاؾبت )ملحي ٖاصي، جىاػن الؿىائل ٪ ؾ٨غ( الؾخٗاصة خالت 10ال٦خاث ، و  ٍع

 وٖالط الهضمت. والكىاعص

للدؿمم  antidots، وئُٖاء ةمىظىص ذ. ئصاعة ألاصوٍت للؿُُغة ٖلى اعجٟإ صعظت الخغاعة، ئطا ٧اه4

 .الىىُٖت للؿمأو الٗالط بال٣ٗا٢حر 

اصة الًِٛ صازل الجمجمت )5  ( وجىٞحر جضابحر للخض مىهICP. ج٣ُُم ٍػ

 ات الذولية:باإلالاس 

 °. 30ئلى °  15 ًجب أن ًب٣ى اعجٟإ الغأؽ -

 يمان ألاو٦سجحن ال٩افي. - 

اوياإلاداٞٓت ٖلى  -  .يمً الخضوص الُبُُٗت يِٛ الضم الكٍغ

 .الجؿم مً اخخُاظاث 2/3rd يمً الؿىائل ج٣ُُض -

 .يملم ػئب٣ PaC02)) 30 -25 الخٟاّ ٖلىو ٍٞغ الخىٟـ  ج٣ُُم -

 (.frusernideمضعاث البى٫ الخىايحي )ماهِخى٫، ئُٖاء  -

 ضماُٚت الؿامت للخالًا.الطمت الى اؾخسضام ص٨ًؿامُشاػون في  -
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ت في الخاالث اإلا٣اومت للخغاعة. -  ئصاعة الُٟىىباعبِخا٫ ٢ض ج٩ىن يغوٍع

 ؾدؿ٣اء الاوؿضاصي.الا مُٟض في  CSF  بؼ٫  ٢ض ٩ًىن  -

ىياء ًال٣ىي، و الًىء والٟاظئت، اإلا الخغ٧اثخمى وججىب ألالم، و اللخض مً لجىٞحر جضابحر صاٖمت  -

 .إزغاث البُيُت الًاعةاإلاٗالُت و ال

 واهخٟار البًُ. الاؾخيكا١أهبىب أهٟي مٗضي إلػالت مدخىٍاث اإلاٗضة إلاى٘  وي٘.6

للُٟل  الخضبحر اإلاخسهوخالت الُٟل بك٩ل مؿخمغ والخٟاّ ٖلى سجالث ص٣ُ٢ت لخىٞحر  ج٣ُُم. 7

 ث.ى ؿباإلا

 :الحذبير اإلاحخصص

  جضبحر مخسهووٍيبػي جىٞحر 
 
 ٖلى الؿبب الض٤ُ٢ للُٛبىبت. اٖخماصا

  ًجب أن حكمل الخضابحر الضاٖمت:

  ائ٠ ألامٗاء -الخٟاّ ٖلى مخُلباث الخٛظًت واإلاشاهت  ْو

 الى٢اًت مً مًاٖٟاث 

 اإلاؿخمغ اإلاغا٢بت. 

 :يالحمشيض  الحذبير 

 الخشخيص الحمشيع:

ًاالدك  ؿبىث:اإلاللُٟل  تهماإلا تزُو الخمٍغ

 مجغي الهىاء الٗلىي.ٚحر ٞٗالت الخسلُو بؿبب اوؿضاص  .1

 مى٨ٗـ ال٣غهُت.ب٠ ؾالمت ألاوسجت ال٣غهُت، جخٗل٤ يٗ .2

ـ مًالٛكاء اإلاساَي الٟمىي  ر فيٛحح .3  الٟم. مغجبِ بالخىٟ

 .بٗضم ال٣ضعة ٖلى جىاو٫ الُٗام ٗل٣تأ٢ل مً مخُلباث الجؿم اإلاخ لخٛظًتا حٛحر همىطط .4

غاح حٛحر .5  .الىعي)ؾلـ البى٫( اإلاخٗل٣ت ب٣ٟضان البىلي  همىطط ؤلَا

 ُٛبىبت.ال٣ٟضان الؿُُغة الٗهبُت في بت ٣لٗؾلـ ألامٗاء اإلاخ .6

ائ٠ اإلاش.بت ٣لٗاعجٟإ الخغاعة اإلاخ .7  ايُغاب في ْو

 ُٛبىبت.ال في ت٣لٗالشاهىٍت اإلاخ ٖالي الخُىعة ألطًت الضماٙ .8

٤ الٟم.ى حجم الؿ ٖالي الخُىعة لى٣و .9  ائل بؿبب ٖضم ال٣ضعة ٖلى اجساط الخٛظًت ًٖ ٍَغ

 .ؿباثالبت ٣لٗؾالمت الجلض اإلاخ عة ل٠ًٖٗالي الخُى  .10
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 الدكىجاث وحُٛحر الىعي.باإلاخٗل٣ت ٖالي الخُىعة لألطًت  .11

 الحذخالت الحمشيظية:

 ؿبىث في وخضة الٗىاًت اإلاغ٦ؼة:اإلاُٟل ال اًتوٍيبػي ٖع

 :زال٫مً مٟخىح الخٟاّ ٖلى مجغي الهىاء  -

٠ اٞغاػاث وي٘ الغأؽ ئلى أخض الجاهبحن)أ(   . مً التراظ٘الجهاػ الخىٟسخي ومى٘ اللؿان  لخهٍغ

 خ٣ُٗت إلػالت ؤلاٞغاػاث.اإلا تالبلٗىمُ تالٟمىٍ قِٟ اإلاٟغػاث)ب( 

 أهبىب مجغي الهىاء. وي٘)ط( 

 ٣ىإ.الأو  الكى٦ت ألاهُٟت)ص( جىٞحر الٗالط باال٦سجحن بىاؾُت 

 )ٌ( ئٖضاص للتهىٍت ال٣هبت الهىائُت أو اإلا٩ُاه٨ُُت، ٧لما صٖذ الخاظت.

 الخ٣لُل مً ئناباث الضماٙ الشاهىٍت خؿب: -

أهماٍ الخىٟـ، الٗالماث الخُىٍت، وخالت ٖهبُت، ومؿخىي الىعي والىخائج  مغا٢بت وج٣ُُم)أ( 

ت.  اإلاسبًر

اصة   .ICP)ب( جىٞحر جضابحر صٖم الخُاة ألاؾاؾُت وجضابحر للخض مً ٍػ

 ألاصوٍت اإلاىنىٞت. ئُٖاء)ط( 

٤: كىاعصال والخٟاّ ٖلى جىاػن الؿىائل  -  ًٖ ٍَغ

 )أ( ئصاعة الٗالط الؿىائل.

 )ب( ئصاعة مًاصاث الخمى. اإلاًاصاث الخُىٍت ٦ما َى م٣غع.

 ( مغا٢بت الٗالماث الخُىٍت.ط)

اًت الٗحن م٘ الاخخُاَاث ال٣ُٗم وألاصوٍت -  .جىٞحر الٖغ

اًت الٟم زانت. -  الخٟاّ ٖلى الٛكاء اإلاساَي للٟم صخُت مً زال٫ ٖع

٤: الخٟاّ ٖلى -  ؾالمت الجلض ًٖ ٍَغ

  الٟغاف بالبكغة إلاى٘ ٢غح الض٣ُ٢ت )أ( الٗىاًت

 الىيُٗت)ب( حُٛحر 

غ ه٠ُٓ ال ًجب أن ٩ًىن  )ط(  مغجبو ؿٍغ

ً مضي الخغ٦ت)ص(   جماٍع

 .باؾخمغاع الجلض مغا٢بت وج٣ُُم)ٌ( 

٤ حٛظًت  -  .NGTجىٞحر الخٛظًت ال٩اُٞت ًٖ ٍَغ
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ؼ ال٣ًاء البى٫ بىاؾُت الؿا٦ً  -  .ال٣ؿُغة البىلُت أو الهٝغ بؿُُت م٘ ج٣ىُت ال٣ُٗمحٍٗؼ

بُٗت مالمذ البى٫ مً الالتهاباث أو أي مكا٧ل أزغي. مغا٢بت وج٣ُُم -  ٦مُت َو

ائ٠ ألامٗاء الُبُ - ؼ ْو ٤ مى٘ ؤلامؿا٥ حٍٗؼ  عي وزانت ًٖ ٍَغ

غ وئُٖاءمى٘  - ٤ ويُٗت ٖلى الؿٍغ أو أي دًىع )ألام بمًاص الازخالط والؿماح  ألاطًت ًٖ ٍَغ

اًت(، ئطا ٧ان طل٪ مم٨ىا.  م٣ضم الٖغ

 .خغ٧اث ال ئعاصًت والدكىجاثالألاع١، و  ٖالماثمالخٓاث  -

 شىجية:اططشابات ج -2

 الدكىج َى ج٣لو ال ئعاصي أو ؾلؿلت مً ج٣لهاث في الًٗالث ؤلاعاصًت.• 

 • ٜ ائ٠ اإلاش الىاججت ًٖ الخَٟغ اإلاٍٟغ مً ال٨هغبائي ٚحر َبُعي  وٍدضر بؿبب ايُغاباث في ْو

 الضماٙ.

 ٢ض جترا٤ٞ م٘ حٛحر في مؿخىي الىعي.• 

 أزىاء الدكىجاث:• 

 ٢ض جترا٤ٞ م٘ ٣ٞضان الىعي. الخغ٧اث الدكىجُت

 في خضًثي الىالصةظض اى خالدكىجاث مٗمم: هاصعا ما ج

 ىظه.والَغاٝ ألاععٗت ألا ظمُ٘  جخأزغ  ٗمماإلادكىج الفي  .1

 جشىجات ألاطفال حذيثي الىالدة هي:• 

غاٝ.   الىزؼ في ألَا

ٝغ مىالجٟىن.   جٞغ

 الٗهبُت، والاؾخجابت للمإزغاث والهؼاث اإلاٟاظئت. الدكىجاث مً الهؼاث بحنوٍيبػي الخمُحز 

 أظباب اططشابات اإلاخشىجة لذي ألاطفال:

 الىالصة، والجٝز صازل البُُجي. أطًاث ٦سجحن، و و الازخىا١ أزىاء الىالصة، ه٣و ألا 

 الٗضوي  .2

 الخمشُل الٛظائي: ه٣و الؿ٨غ في الضم، ه٣و ٧لـ الضم. أزُاء وعاسي في .3

 حؿمم الضم والخِخاهىؽ .4

 Pyridoxinه٣و  .5

  حكىجاث الخمى .6

 التهاب السخاًا. الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي  لتهاباثا 
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 ما بٗض الهضمت ٖغضخي وٚحر ئنابت ٖغيُت. .7

 الضم.، اعجٟإ يِٛ DICوعم في اإلاش، زغاط الضماٙ،  ايُغاباث ألاهبىب الٗهبي: .8

ً، الؿالِؿُالث  .9 ً.Diphenylhydantinاإلاسضعاث والؿمىم، الُٟىىزُاٍػ  ، بُبراٍػ

 مجهى٫ الؿبب.الهٕغ  .10

 :الخشىجات الحمىية

 خمى ول٨ً باؾخصىاء جل٪ اإلاخٗل٣تالاإلاغجبُت م٘  الدكىجُت الدكىجاث الخمىٍت ٌكحر ئلى الىىباث

 .CNS بالتهاباث

 الؿبب ألا٦ثر قُىٖا مً الدكىجاث في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة. يهو 

:  الىٕى

تًم٨ً لالزخالظاث   ج٩ىن  الخغوٍع

 بؿُُت هٕى همىطجي خمُضة  

 .أو هٕى م٣ٗض قاطة 

 :البعيطة الىمىرجية الخشىجات الحمىية  -1

  ٟا٫ بحن  ؾىىاث مً الٗمغ. 5أقهغ و  6وهي جىظض ٖاصة في ألَا

  ؾاٖت مً ْهىع الخمى 24جدضر الىىباث في ًٚىن 

   صعاؾتCSF وEEG .َبُُٗت بٗض الهجىم 

ش ٖائلي   للدكىجاث مىظىص في ٦شحر مً ألاخُان. جاٍع

ٟا٫ مً آلاباء وألامهاث  ألا٢اعب ًدضر  اعجٟإ وؿبت ؤلانابت في الخىائم وألَا

 ٚحر الىاضج اؾخٗضاص وعاسي أو ٢ض ٩ًىن هدُجت الؾخجابت ٚكاء الخالًا الٗهبُت الؿبب ٢ض ٩ًىن 

 ئلى اعجٟإ صعظت خغاعة الجؿم.

 

 

 

 

 الحمىية: اإلاعلذة الخشىجات -2 

 مجهى٫ الؿبب.هٕغ ًإَب ل و 
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  ًٟا٫ الدكىجاث اإلادىعٍت أل٦ثر م أن ٩ًىن َىا٥ ص٣ُ٢ت اإلاضة ختى بضون  ٢20ض ٩ًىن ألَا

 خمى ٦بحرة.

 ٚحر َبُعي إلاضة أؾبىٖحن بٗض الهجىم. ٩ًEEGىن َىا٥  ٢ض 

 الحمشيع: الحذبير 

A- الحمشيض ي الحلييم: 

ٌ والخسُُِ  زالث اخضللبُاهاث طاجُت ومىيىُٖت مٟهلت لُخم ظمٗها لىي٘ الدصخُو الخمٍغ

ًُت.  الخمٍغ

B-  يةالحمشيظالخشاخيص: 

ًاحكمل الدك  ما ًلي: ُتزُو الخمٍغ

ِ بالىىباث الدكىجُت زُىعة ألاطًت•   ًغجب

 الخىٟـ ٚحر ٞٗالت جخٗل٤ حكىجاث ًٖالث الجهاػ الخىٟسخي.• 

 الٗؼلت الاظخماُٖت طاث الهلت اإلاٟاَُم الخاَئت.• 

 ٗضم الؿُُغة ٖلى الىىباث.ب مغجبِاخترام الظاث حٛحر • 

اًت ٖلى اإلاضي الُىٍل مً ايُغاب الدجؼ.•   العجؼ اإلاٗاٝع اإلاخهلت الٖغ

C- ية:الحمشيظ الحذاخالت 

  ىىباتالطمان العالمة أثىاء: 

٤ ئػالت ألاظؿام الهلبت،  ألاقُاء و جىٞحر جضابحر و٢ائُت لخماًت الُٟل مً ؤلانابت ًٖ ٍَغ

غ.  الخاصة أو اللٗب مً الُٟل ووي٘ الُٟل ٖلى ألاعى أو ٖلى الؿٍغ

غ لُخم مبًُ.  غ أو ؾٍغ  ال٣ًبان ظاهب الؿٍغ

بىاؾُت اإلاو وجدى٫ الغأؽ ئلى ظاهب واخض )ئن أم٨ً(. آلت ئػالت ئٞغاػاث الٟم والبلٗىم 

 الكِٟ ألن جب٣ى ظاَؼة مؿب٣ا.

 ي خاالث الُىاعئ ٦سجحن أن حُٗى وظمُ٘ اإلاٗضاث فو الٗالط باأل 

 

  ظحعذاد دإداسة اإلاشاول الللبية الحىفعيةلا: 

 اإلاخ٨غع لخالت الُٟل مً أظل: لخ٣ُُما 

 وأهماٍ الخىٟـالٗالماث الخُىٍت، مجغي الهىاء،  .1

 ىىباثالهىإ الخغ٧اث أزىاء أ .2
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 الٗحن خغ٧اث وحجم خ٣لو، المىا٢٘  .3

 ؾلـ البى٫ اإلاشاهت، شخىب .4

 لضٚت اللؿان، اٞغاػاث، ئ٢ُاءاث .5

 الىعيمؿخىي  .6

)الظا٦غة، والكلل، وحُٛحر الخُاب،  والايُغاباث الخالُت للىىبت الدكىجاثالخالت الٗهبُت  .7

 وألاع١، وحُٛحر الؿلى٥( الخ

٤ الٟم، ٦ما َى  وعٍضي أو ًٖليألاصوٍت اإلاىنىٞت، ئُٖاء  .8 أو في اإلاؿخ٣ُم أو ًٖ ٍَغ

 .مىنىٝ

 .حٗلُماث زانت خى٫ الىٓام الٛظائي، والغاخت وألاوكُت ئُٖاء .9

 :مىع ثىكف الحىفغ والطمىح 

 .٢م بٟ٪ اإلاالبـ خى٫ الغ٢بت ووي٘ الُٟل مؿُذ .1

وي٘ ٢ُٗت ٢ماف إلاى٘ الٌٗ ٖلى الٟم ٣ِٞ ججىب ج٣ُُض الُٟل وٖضم ئُٖاء أي شخيء في  .2

 اللؿان

 .حنجاهبال أخض ئلى وي٘ الغأؽ، وئػالت ؤلاٞغاػاث، مٟخىح مجغي الهىاءاإلاداٞٓت ٖلى  .3

 .بالخٟهُلحسجُل ألاخضار  .4

 جعضيض الحيشئة لاجحماعية: 

ئنضاع الخٗلُماث الىالض الؿماح للُٟل ألصاء خُاة َبُُٗت ٢ضع ؤلام٩ان م٘ بٌٗ ألاوكُت  

 اإلادٓىعة مشل، ولِـ لدؿل٤ اإلاغجٟٗاث، أو لخجىب ألاوكُت الؿباخه والجهضي.

 بُا٢ت ئزباث الهىٍت.م٘ الُٟل ًجب أن جب٣ى  

  احترام الزات: جعضيض 

اًت الظاجُت إلاىا٢كت خى٫ الكٗىع اقغح، الُمأهِىت، وحصجُ٘  ؼ الاؾخ٣ال٫ في الٖغ ، وحٍٗؼ

 وؤلاعقاص ألاؾغي هي مهمت لألَٟا٫ وأولُاء ألامىع لخدؿحن اخترام الظاث.

  يالصح الحثليفثىفير: 

اًت أزىاء  الخش٠ُ٣ الهحيمً الًغوعي  م٘ التر٦حز بك٩ل زام ٖلى اؾخمغاع ألاصوٍت، والٖغ

 .ؾىء ٞهم بكأن َظا اإلاغى واإلاخابٗتألاوكُت اإلادٓىعة، و، الدكىجاث، والٗالط الٛظائي

 هبىب العصبياططشابات ألا   -3
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الٗهبي هي ايُغاباث زل٣ُت في الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي هدُجت خضور زلل في  هبىبألا ئن ُٖىب 

 .مغخلت مب٨غة مً اإلاغخلت الجىُيُت بحن ألاؾبٕى الشالض والغاب٘ صازل الغخم

 .٢ض ٩ًىن الخلل في الجمجمت والٗمىص ال٣ٟغي أو في الجؼء ألازحر مً الخبل الكى٧ي

 واضح ٖىض الىالصة ومخٟاوث في الكضة.
 
 ئن الخلل ٩ًىن ٖاصة

 ئن ؾبب ألام لألقٗت .1

 ألاصوٍت .2

 الخٗغى للمىاص ال٨ُماوٍت .3

 ؾىء الخٛظًت وزانت في خالت ه٣و خمٌ الٟىلُ٪ .4

 ٢ض ٩ًىن َىا٥ ؾبب وعاسي .5

 شاب ألاهبىب العصبي:أهىاع اطط

Spina bifida: 

َى زلل في جُىع ألاهبىب الٗهبي ٖىض الُٟل، وَى ُٖب زل٣ي للٗمىص ال٣ٟغي بؿبب ٞكل اوكُاع 

ت م٘ أو بضون وظىص هخىء سخاًا   ألا٢ىاؽ ال٣ٍٟغ

و٩ٍىن الخلل في الجؼء الخلٟي لهُٟدت ال٣ٟغة بؿبب الخلل في ؤلاوٛال١، ٢ض ج٩ىن الهُٟدت مكىَت 

.أو 
 
 ٚائبت جماما

ً أن ًى٣ؿم َظا الىٕى مً الُٗب ئلى ٢ؿمحن:  وٍم٨

1. spina bifida cystic 

2. spina bifida occulta 

1-  
 
 وأ٦ثر أهىإ ُٖىب ؤلاهبىب الٗهبي الخمُضة قُىٖا

 
 وَى قائ٘ ظضا

 بحن
 
 .L5  S1َىا٥ ُٖب في اوٛال١ ال٣ىؽ الخلٟي ونٟائذ ال٣ٟغاث ٖاصة

 ل٨ً الىمى الكاط للخبل الكى٧ي مٓهغ ممحز. الًىظض هخىء سخاًا

أٚلب الخاالث ج٩ىن ٚحر ٖغيُت وٍغاظ٘ ألاَل الُبِب هدُجت وظىص أطًت ظلضًت ٖىض ابنهم)زهلت 

 قٗغ، ظُب ظلضي، أو ٦ضمل في الجلض (

 و٢ض جٓهغ أٖغاى ٖهبُت

 والٗالط َىا َى الخضازل الجغاحي لخصخُذ الُٗب

ًم٨ً ئظغاء الٗملُت الجغاخُت ٢بل ْهىع ألاٖغاى الٗهبُت وٍخم الدصخُو مً زال٫ ئظغاء 

 جهىٍغ عهحن  مٛىاَِسخي 
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 الليلة السحائية:

 ممخأل بالؿائل الضماغي الكى٧ي 
 
 وعمُا

 
 وَى ُٖب في ال٣ىي ال٣ٟغي الخلٟي وحك٩ل ٦ُِؿا

 ومُٛاة بٛكاء قٟاٝ أو بالجلض.

  في اإلاى٣ُت الهضع 
 
 ٍت وفي الجمجمتًىظض ٖمىما

 ٢ض جترا٤ٞ م٘ , ٢ض ج٩ىن ألاٖغاى ي٠ٗ في ألاعظل أو ٢لت الؿُُغة ٖلى اإلاهغاث

 ايُغاباث مشل اؾدؿ٣اء الضماٙ.

  ئن الٛكاء ع٤ُ٢ لظل٪ ًجب ؤلاهدباٍ ظُضا ألن جأطي الٛكاء ٢ض ًإصي ئلى حؿغب الؿائل

 الضماغي الكى٧ي وج٩ىن ٖغيت لإلهخان

 ت والٗضوي مً ألاطً ًجب أن جدمى الخىٍهلت 

 ًُلخجىب الًِٛ ٖلى الخىٍهلت ًجب أن ًىي٘ الُٟل ٖلى الب 

 ب اإلا٣ٗم  في خا٫ ٖضم وظىص ظلض ٖلى الخىٍهلت ًجب أن جدمى بالًماص الَغ

  مً ؤلاظغاءاث الدصخُهُت الخهىٍغ باألقٗت الؿُيُت وئظغاءCT 

  الخضبحر ٩ًىن ظغاحي 

Myelomeningocele: 

 وله هىٖان: 

 هٕى مٟخىح -1

ٝ الٗهبُت لظل٪ َى صائما مصخىب بسلل  -2 هٕى مٛل٤: ألاطي ٩ًىن في الخبل الكى٧ي و ألالُا

 ٖهبي

 اإلاظاهش العشيشية:

غاٝ  -1  قلل في ألَا

 ُٚاب ؤلاخؿاؽ -2

 خاالث قاطة مشل ال٣ضم الخىٟاء -3

 وزانت في ال٣ُلت اإلاىظىصة بالهضع أو الٗى٤ ٢ض ج٩ىن َىا٥ عصوص أٞٗا٫ قاطة -4

 لضماٖٙاصة ٢ض ًدضر اؾدؿ٣اء في ا -5

 الٗاَت الًٗلُت الخغ٦ُت ٢ض جىظض ٖىض خضًثي الىالصة -6

 َىا٥ زُىة للٗضوي وجمؼ١ ٚكاء الخىٍهلت -7

 الخشخيص:
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 ألاقٗت الؿُيُت -1

2- CT 

 الخهىٍغ بالغهحن اإلاٛىاَِسخي -3

 الخ٣ُُم الٗهبي ال٩امل -4

 الٟدو الغوجُجي للبى٫ والضم -5

 الدصخُو ٢بل الىالصة ًم٨ً أن ًخم مً زال٫  -6

amniocentesis and estimation of alpha fetoprotein).) 

 الحذبير :

 الخصخُذ الجغاحي والٗىاًت الخانت للُٟل -1

 جصخُذ الٗاَاث الًٗلُت الخغ٦ُت -2

ائ٠ ألامٗاء واإلاشاهت -3  حٗلُمه ْو

 وَىا٥ ئظغاءاث ئياُٞت مؿاٖضة جخًمً:

 مى٘ ألاطًت -1

 )يماصة م٣ٗمت( مى٘ الٗضوي وطل٪ مً زال٫ الىيُٗت اإلاالئمت وحُُٛت الخىٍهلت بُٛاء واقي -2

 مغا٢بت ٖالماث اؾدؿ٣اء الضماٙ )مدُِ الغأؽ ، الُىاُٞش، حٛحراث الخٛظًت ( -3

 الخٛظًت ال٩اُٞت للُٟل -4

غاح البىلي  -5  وألامٗاءالاَخمام باإَل

 مى٘ ٖاَاث الىع٥ أو الؿا١ واإلاًاٖٟاث ألازغي  -6

ؼ الىمى والخُىع  -7  حٍٗؼ

 الضٖم الٗاَٟي والىٟسخي -8

 الخش٠ُ٣ الهحي لألَل -9

 

 

 :اظخعلاء الذماغ -4

اصِة في الؿائِل الكى٧ِي )  في حجِم الغأؽ و حٛحر CSFٍػ
 
اصة ؿّبُب ٍػ ٌُ ، الظي  ِٙ ( في بُُىاِث الضما

دضر  ٦ىدُجت لٗضِم الخىاػن بحن ؤلاهخاِط والامخهام  ًَ  . ِٙ ِِ  في الضما ىن CSFالًٛ
ُ
٩ ًَ ْض 

َ
٢ .

مِغ في الخُّىُع. والصي ُٗ ِ٘ ؤلاٖا٢ِت وال ٗخمُض ألاٖغاُى ٖلى مى٢
َ
َؿَب. ح

َ
و ُم٨د

َ
 أ
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 ألاعشاض و العالمات

 في اؾدؿ٣اء 
َ
ِة . ئّن الٗالمت ال٨الؾ٨ُُت حٗخمض ألاٖغاُى و الٗالماث ٖلى و٢ِذ البضاًِت والكضَّ

ٗخمُض اججا ٌَ  في حجِم الغأؽ. 
ُ
اصة ِ٘ الجمجمِت ٖلى الغأؽ جىاؾبُت بالبضاًِت في الُٟىلِت ٍػ ٍ جىّؾ

ِ٘ ئٖا٢ِت  ِ حصخُصخي Transilluminationمى٢ و ًٖى بمغوع ئظغاء بؿُ
َ
و جٟخِل ججى٠ٍ أ

َ
، أ

يخُٟش  ًَ ًُ إلاىا٤َِ اللمٗاِن اإلاتزاًِض. ؤلاقاعة ألازغي  ِد
َ
ْمخ

ُ
 اإلا

ُ
الخٔ ًُ ع الؿائِل.  َهىُّ

َ
 الُاٞىر  مُٟض في ج

 
َ
َ٘ ٖاظُؼ وزامُل. ئّن الجؿَم  وجباٖض الضعوػ. ئّن ٞغوة َىّؾٗت. ئّن الغيُ

َ
الغأؽ المٗت والٗغو١ُ ُمخ

ْض جدضر في 
َ
هُت، وحكّىجاث ٢

ّ
٣ضان ق أ، ٞو ُُّ َ

٣
َ
هبُذ ع٤ُ٢. ئّن الب٩اَء قضًُض وٖالُي . الُِل، ج ًُ

ت، التي اإلاٗغوٞت  بٗالمت ٚغوب الكمـ "  هُغ جدخُت ُمْىَدٞغ
ْ
ٓ

َ
ْض ج

َ
 الُٟىلي الخاّص، الُٗىن ٢

 شخيص واإلاعالجة:الخ

 ٢ُاؽ مدُِ الغأؽ ًىمُا، ئظغاءCT,MRI  

  بٗض ج٣ضًم الٗىاًت ٣ًُم ئطا الُٟل بداظت لٗمل ظغاحي ام ال 

  في الٗمل الجغاحي ًخم وي٘ قاهذ الظي ًدمل الؿائل ئلى مىا٤َ أزغي مً الجؿم

 )البر ًخىان( .

 

 

 الخشاخيص الحمشيظية:

م جىُٓ - اصة حجم الؿىائل مغجبِ بى٣و أهٍؼ م بالُت جدىٍل قاهذ مىيٗت أطًيُت ٍػ

 بُُيُت

 ٖالي الخُىعة لى٣و  حجم الؿىائل مغجبِ بال٣ٟضان الؼائض -
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 ايُغاب همىطط الخٛظًت )ا٢ل مً اخخُاظاث الجؿم( مغجبِ ب٣ٟضان الكهُت -

 ٖالي الخُىعة ألطًت الجلض مغجبِ بخ٣ُض الخغ٦ت -

 اعجٟإ خغاعة مغجبِ باإلاغى )ؤلاهخان( -

 مغجبِ بالخالت اإلاغيُتجأزغ الىمى والخُىع  -

 ٢ل٤ مغجبِ بخٛحر في الخالت الصخُت -

ُٟت -  ٖالي الخُىعة لألطًت مغجبِ  بالخؿاؾُت وؾإ الْى

 ٖالي الخُىعة لألطًت مغجبِ بالٗمل الجغاح -

 ٖالي الخُىعة لإلهخان مغجبِ باإلظغاء الباي٘ ) ئصزا٫ قاهذ( -

 الحذبير الحمشيض ي:

ًُتالٗىاًت  ّضة  الخمٍغ ِٖ ٣ّضُم  ًُ ِ٘ َم٘ اؾدؿ٣اء الغأؽ الظي َما َمغَّ بالجغاخِت  الٗاّمت لغيُ

٘ الغأؽ. الخُىع ال٣ٗلي مخأزُغ. ٢لت الكهُِت ، مُل 
ْ
ىن بال٩اص ٢اصع ٖلى َعٞ

ُ
٩ ًَ ْض 

َ
مكا٧ل. الُٟل ٢

أ بؿهىلت، ُُّ َ
٣

َ
 لخ

 ْى٘ طاِث الغئت ومى٘ ال٣غح ا
َ
ِ٘ ًجب أْن جخٛحَر بك٩ل مؿخمغ إلا . ويُٗت  الغيُ

َ
لجلضًت

 مضٖىم. ًجب 
َ
ىن

ُ
٩ ًَ ْن 

َ
 أ

 
ِجُب صائما ًَ ،  الغأؽ 

ُ
ئت ِّ  طاُث عئت ٖىض  جىػَ٘ الضّمِ في الغئخحِن ؾ

ُ
ْدضر ًَ

 ٢ُاؽ مدُِ  الغأؽ ًىمُا .

  .ّل ؾاٖخان
ُ
 إلاى٘ خضور ٢غح الٟغاف ًجب حُٛحر الىيُٗت  ٧

  ،خى٫ َُاث الغ٢بِت 
 
 الخٟاّ ٖلى الُٟل ظاٝ زهىنا

 أزىاء خمل الغيُ٘ في أ٦ثر الخاالِث، اإلا 
ُ
َ٘ لإلَٗام. اإلامغيت دخجُؼ الغيُ

َ
ْض ج

َ
مغيت ٢

 َاصئت ب٣ضع 
َ
ىن

ُ
٩
َ
ْن ج

َ
ِجُب أ ًَ ت  َ٘ ز٣ُُل.. الٛٞغ ًجب ئن جضٖم عأؾه الن عأؽ الُٟل الغيُ

ِجُب  ًَ . اإلامغيت 
ُ
أ ُّ خ٣ ًَ َ٘ أن  . إلاى٘  الُٟل الغيُ

 
ٗام، ًجب وي٘ الغيُ٘ ظاهبا ؤلام٩ان. بٗض ؤلَا

َم ًىمُ
ّ
ْن ُجىٓ

َ
 في ج٣ضًم وظباِث الُٗام.أ

َ
 الٗىاًت

 
 ا

  أ، ، ٖضم ُُّ َ
٣

َ
زظْث، ج

َ
 الٛظاِء التي  أ

َ
 و٦مُاث

 
ًُ هىٖا خًّم

َ
ُل ج َٗ تي َؾُخْج

ّ
اإلاالخٓاث ال

ًُت ما  خّٛحُر في الٗالماث الخُىٍِت. الٗىاًت الخمٍغ
َ
الغاخت ، ج٣ُض الخغ٦ت، َظًان، زمىص، وج

 
َ
،، وباإلياٞت ئلى الٗىاًت

ُ
، اإلامغيت  بٗض الجغاخت م٣ّٗضة

َ
 عوجُيُت

َ
 ما بٗض الجغاخت

َ
واإلاالخٓاث
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ٌَ إلقاعاِث   اإلاٍغ
َ
ْن ُجالخٔ

َ
ِجُب أ ًَICP ِ

ّ
ِ

َ
و ٖلى َى٫ ز

َ
ا٫ِ أ ّٗ ِ٘ الٟ متزاًض وللٗضوي في اإلاى٢

 
َ
 الخدىٍلت

  إلػالت 
 
ت أخُاها ه يغوٍع

ُ
ْجٗل ًَ  الظي 

 
الٗضوي الجغزىمُت  التي ُتهّضص الخُاة ُ ح٣ُٗضا

ًُ ٖال  خًّم
َ
٣َو مؿخىي الىعي، الخدىٍلِت. ج

َ
، ه

َ
 ؾّحئ، حٛحر الٗالماث الخُىٍت

 
ماث ؤلاهخان ئَٗاما

ِ٘ ئصزا٫ِ   ٖالماث الالتهاب في مى٢
 
 أًًا

َ
ْن ُجالخٔ

َ
ِجُب أ ًَ ٍ حجِؼ. اإلامغيت  أ، ووكا ُُّ َ

٣
َ
ج

 الُِٟل.
َ
ِ٘ ومؿخىي وكاٍ كحُر ئلى اإلاى٢ ُِ . الجّغاح َؾ

َ
 الخدىٍلت

 السحاياالتهاب  -5

هي التهاب ُٚائي خى٫ الضماٙ والىسإ الكى٧ي وٖاصة ًدضر بؿبب ؤلاهخان ، أ٦ثر ؤلاهخاهاث جدضر  -

ٟا٫ واإلاغا٣َحن والبالٛحن أًًا الخُىعة ج٨مً ٖىض البالٛحن والظًً لضيهم مكا٧ل صخُت  ٖىض ألَا

 َىٍلت مشل ي٠ٗ ظهاػ اإلاىاٖت .

 : أهىاع السحايا

أ٦ثر قُىٖا هي ج٩ىن ٖاصة ال حؿبب أمغاى زُحرة في خاالث ٖضًضة حؿبب  :سحايا فيروظية .1

ُت  خمى وهىبت نٖغ

ٚحر قائٗت ل٨ً ج٩ىن أؾبابها ٦شحرة جدخاط اإلاٗالجت الصخُت إلاى٘ أطًت الضماٙ  :سحايا جشثىمية .2

 واإلاىث .

اى لظل٪ ن حٗىص إلاغاظٗت الُبِب خحن ْهىع ألاٖغ خاًا لهما هٟـ ألاٖغاى مً اإلاهم أأهىإ الس -

 َى ٌؿخُُ٘ جمُحز أي هٕى .

 ؟ ما هي أظباب السحايا الفيروظية -

ا واإلا٩ىعاث الغئىٍت واإلا٩ىعاث السخائُت. ت بىاؾُت الب٨تًر  جيخج بىاؾُت الٟحروؽ الب٨خحًر

 التهاب السخاًا ًم٨ً أن ٌؿببه بٌٗ ال٩ائىاث الخُت أو بٌٗ ألاصوٍت وَظٍ خالت هاصعة .

  : ألاعشاض والعالمات

ألم بالغ٢بت ٖىضما ًداو٫ مالمؿت  ر ألاٖغاى قُىٖا بحن اإلاغا٣َحن والبالٛحن )نالبت الى٣غة(أ٦ث

ٝ  -ا٢ُاء –نضإ  –الظ٢ً للهضع ) الخمى   الازخالظاث هىبت نٕغ ( –ال٣ل٤ –ايُغاب بالى٢ى

 :صالبة الىلشة .  ٖضم ال٣ضعة ٖلى زجي عأؽ الُٟل لألمام بدُض ًالمـ ط٢ىه نضٍع

 :ٖضم ال٣ضعة ٖلى بؿِ ع٦بت الُٟل والٟسظ مُٗىٝ ٖلى الخىى والؿا١  عالمة هيروؽ

 مُٗىٞت.
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 :٠ُٖ الغأؽ لألمام ٖلى الهضع ًإصي الوسخاب ع٦بتي الُٟل  عالمة بشودصوعكي العلىية

  لألٖلى.

  
 

شخص السحايا
ُ
 :  هيف ج

 ٌؿأ٫ الُبِب خى٫ صخخ٪ وَؿخسضم أ٦ثر مً ازخباع . -

 البز٫ ال٣ُجي : َى أ٦ثر الازخباعاث أَمُت في التهاب السخاًا . -

ت لغؤٍت ال٩ائىاث الخُت التي حؿبب اإلاغى -  .ُٖىت الؿائل اإلاؼالت مً الٗمىص ال٣ٟغي واإلاجٍغ

 مٗالجت التهاب السخاًا باإلاًاصاث الخُىٍت في اإلاؿدكٟى . -

ً أن جدهل ٖلى الض٨ًؿامُخاػون لخ٣لُل ئنابت الٗهب الؿمعي -  . وٍم٨

 اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة للخالت الٗامت والٟدو الٗهبي اإلاخ٨غع . -

 جدضًض الكىاعص والؿىائل . -

 ئُٖاء اإلااهِخى٫ بدا٫ خضور الىطمت الضماُٚت . -

 بام زم الُٟىىجىئحن زم الُٟىىباعبِخا٫ ٍجضبحر الازخالظاث بالضًاػ  -

 الحذبير الطبي:

ٗخمُض الىخا
َ
 ٖلى الخضبحرِ اإلاب٨ح

ُ
 :باإلاًاص الخُىي مشل  غئُج الىاجخت

و ئخضي (ampicillin, piperacillin - :مًاصاث بيؿلحِن الخُىٍت )ومشا٫ ٖلى طل٪
َ
 - :cephalosporins أ

ceftriaxone sodium , cefotaxime sodium  ُٗمل
َ
ؿخ ٌُ ْض 

َ
٢ ). Vancomycin hydrochloride  و

َ
لىخضٍ أ

 ٦ٗال  Dexamethasone في اإلاجمىِٖت 
َ
 مُٟض

َ
ىن

ُ
٩ ًَ ط ُملَخ٤ في مٗالجِت ئلتهاب السخاًا الجغزىمِي ِل٩ي 

ِت ألاولى للمًاص  20ُمُٗى ئلى  15الخاّصِ وفي ئلتهاب السخاًا بال٨غوٍاث الغئىٍِت ئطا  ص٣ُ٢ِت ٢بل الجٖغ

ّل 
ُ
 .الخالُت. 4ؾاٖاِث لألًام الـ 6الخُىي و٧
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كحُر الِضعاؾاُث بأّن  
ُ
ًُ الىدُجت في البالٛحن   dexamethasoneح دّؿ ٝ اإلاٗىِي َم٘ ًُ ِؼٍُض زَُغ الجز ًَ وال 

rifampin. 

غِة  -
ّ
في ؤلاقاعِة ألاولى اللتهاب السخاًا، الُبِب ؾُجغي بؼ٫ للؿائل الضماغي الكى٧ي. في اإلاغاخِل اإلاب٨

ت. ٢ىة اهضٞاٖه للخاعط، الخالًا  هبُذ ملئ بال٣ُِذ بؿٖغ ًُ ه  ٨ىَّ
َ
ىن واضَح، ل

ُ
٩ ًَ ْض 

َ
للمغِى، الؿائل ٢

لسخاًا الجغزىمي ٖلى خؿاب ٦شحراث الىىي، البروجحِن ًغجٟ٘ في الجغزىمي  ، الؿ٨غ جغجٟ٘ في التهاب ا

 ًىسٌٟ في الجغزىمي وٍب٣ى َبُعي في الٟحروسخي .

 الخشاخيص الحمشيظية:

 اعجٟإ الخغاعة مغجبِ باإلاغى. -

 ٖالي الخُىعة لى٣و حجم الؿىائل مغجبِ بال٣ٟضان الؼائض. -

ت مغجبِ بالخٛ - ىلىظُت.ايُغاب الٗملُت ال٨ٍٟغ  حراث الٟحًز

 ٢ل٤ مغجبِ بالتهضًض وحٛحراث الخالت الصخُت للُٟل. -

ت مغجبِ بى٣و اإلاٗلىماث خى اإلاغى. -  ه٣و اإلاٗٞغ

 الحذبير الحمشيض ي:

ت هُٟٓت ومغجب ٘ وُججّز٫ُ ت وباعصة واؾخسضام ئهاعة زاٞخت، ٖؼ٫ الُٟل في ٚٞغ  بٗىاًت جٞغ
ُ
اإلامغيت

ب ئْػٖاط الُِٟل.  َجىُّ
َ
َغ لخ ًْ ًخأطي في خالت الؿٍغ َ

ٌَ ل  بأّن اإلاٍغ
َ
ىت

َّ
َبُ

ُ
 اإلا

َ
 الجاهبُت

َ
ًُ ال٣ًبان م ًْ َ

ج

 الازخالط.

مغا٢بت الٗالماث الخُىٍت باؾخمغاع، ئُٖاء اإلاًاصاث الخُىٍت للؿُُغة ٖلى الخمى، واؾخسضام 

اصة الًِٛ صازل الجمجمت، مغا٢بت اإلاٟانل) الخىعم، ألالم،  ٦ماصاث للخغاعة مالخٓت ٖالماث ٍػ

 ٖا٢ت بالخغ٦ت( .ؤلا 

ئُٖاء ألا٦سجحن ٖىض الخاظت، حسجُل الهاصع والىاعص وػن الُٟل ًىمُا لخدضًض الؿىائل اإلاُلىبت 

 ، الٗىاًت بىٓاٞت الٟم،  جش٠ُ٣ ألاَل.

ت .  حُٛحر ويُٗت الُٟل باؾخمغاع ومغا٢بت ال٣ُم اإلاسبًر

 مالخٓت ألاٖغاى التي حؿبب الازخالط مشل ال٣ل٤ والهُاط.

 

 

 

 :محالصمة جيالن باسيه -6
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 مىاعي طاحي ًدضر بٗض ؤلاناباث الٟحروؾُت جخٓاَغ ب٠ًٗ في الًٗالث اإلاخىاْغة. ىمغ وَى 

 عصوص ألاٞٗا٫ ج٩ىن مٗضومت وَىا٥ ايُغاباث خؿُت أزغي جيخج مً ايُغاباث ٚمض الىساٖحن

ٟا٫ في ٖمغ   ؾىت 12 – 5جدضر ٖىض ألَا

 ؾابُ٘ بٗض ؤلانابت الٟحروؾُتأ 4 – 2جبضأ الخٓاَغاث الٗهبُت ٖاصة بحن 

الى٩اٝ، وظضعي اإلااء و الخهبت ألاإلااهُت، و  الٟحروؽ الظي ٢ض ٌؿبب َظٍ اإلاخالػمت َى ٞحروؽ

 ؤلاهٟلىهؼا

حؿبب الٗضوي بالٟحروؽ جدؿـ الخالًا اللمُٟت لبروجحن اإلاُلحن، وٍدك٩ل م٩ىن َى الظي ًإصي ئلى 

 زلل في ٚمض الىساٖحن.

 الحظاهشات العشيشية:

زم بال٣ؿم ال٣اصخي و٩ٍىن في  ألم في الًٗالث ًخلى ب٠ًٗ في ال٣ؿم الضاوي مً الًٗلت .1

غاٝ والىظه غاٝ الؿٟلُت ومً زم ئلى الهضع وعٗضَا ئلى ألَا  الًٗالث اإلاخمازلت، ًبضأ في ألَا

 جدضر نٗىبت في الخىٟـ بؿبب أطًت الًٗالث بحن ألايإل .2

 ٢ض جخُىع الخالت وٍهاب الُٟل بٟكل جىٟسخي .3

 ٟإ في يِٛ الضماعج .4

 ؤلاخخباؽ البىلي .5

 جغهذ الٗهب الىظهي  .6

 الحلييم الخشخيص ي:

ش اإلاغى .1  جاٍع

 الٟدو الجؿماوي .2

 الخ٣ُُم الٗهبي .3

، َىا٥ اعجٟإ في مؿخىي البروجحن أ٦ثر مً صعاؾت بؼ٫ الؿائل الضماغي الكى٧ي .4

 ملٜ/ص٫.45
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 الحذبير:

 في أٚلب اإلاغضخى ًىظض جدضص بالخىٟـ

 في اإلاغخلت الخاصة:

  
 
 ؤلاصاعة الٗغيُت وجضًم اإلاؿاٖضة َام ظضا

  امي  التهىٍت اإلاؿاٖضة و٢ض ًدخاط الُٟل ئلى ٞٛغ ٚع

  ت أًام ٌُٗي هخائج  5ملٜ/٦ٜ/الُىم إلاضة  300 -200الٗالط باألمُىىٚلىبحن ٌُٗى بجٖغ

 أًام مً اإلاغى 4 – 3ظُضة ئطا أُٖي زال٫ 

  مى٘ الٗضوي الشاهىٍت و٢غح الٟغاف واإلاداٞٓت ٖلى الخٛظًت والؿىائل 

 للُٟل 
 
ًُت َامت ظضا ائي والٗىاًت الخمٍغ  ئن الٗالط الٟحًز

 ٢ض ًدخاط ئلى صزى٫ لىخضة الٗىاًت اإلاكضصة ٌ  اإلاٍغ

 ؤلاهزاس:

 ائ٠ ال٩املت  ٢ض ًدضر الخدؿً ال٩امل وحٗىص الْى

  للكٟاء ؾىت 2 –أقهغ  6ل٨ىه ٢ض ًدخاط ئلى ٞترة 

 الىدُجت ال٣اجلت ٢ض جدض بؿبب قلل الًٗالث الخىٟؿُت 

  ًا م ـ وجدى٫ اإلاغى ئلى مغى مؼمً الظي عبما ٌؿبب العجؼ وٚحَر َىا٥ اخخما٫ للى٨

 ؤلاٖا٢اث
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