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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 5 

ٓؼبُغزٜب ك٢ ًض٤س ٛٞ ٖٓ اُظٞاٛس أُ٘زشسح، ٝاُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ  اُّ٘ٞ اُزوِت خالٍ

 :ٜٝٓ٘بٖٓ األؽ٤بٕ ثٞاظطخ رغ٤ٜصاد ثع٤طخ، رشَٔ رـ٤٤ساد ثع٤طخ 

ك٢ ثؼض األؽ٤بٕ هد رٌٕٞ اُزلبصي٤َ  -. ػدّ إثوبء أضٞاء ِٓٞٗخ ك٢ ؿسكخ اُّ٘ٞ 1

"اُصييـ٤سح" ٛيي٢ اُزيي٢ رعييجت اثضييطساة أص٘ييبء اُ٘ييّٞ، ٓضييَ: اُهييٞء اُصييـ٤س أُزييٞٛظ 

خ أُ٘جٜييخ ػِيي٠ عبٗييت اُعييس٣س، أٝ أُصييجبػ أُ٘جؼييش ٓييٖ اُٜييبرق اُوِيي١ٞ أٝ ٓييٖ اُعييبػ

ؼِيي٤ٌْ إالييبء كأُِييٕٞ أُؼييد ءػطييبء عييٞ خييبة كيي٢ اُـسكييخ. ُييرا، إٕ زؿجييزْ كيي٢ اُ٘ييّٞ، 

اُزِلييبش أٝ اُؾبظييٞة أٝ أ١ عٜييبش ًٜسثييب ٢ ٣ؾزيي١ٞ ػِيي٠ ٓصييبث٤ؼ ِٓٞٗييخ ٝإالييبء ع٤ٔييغ 

 األٗٞاز ًراُي.

ٜ٘يبز ٓيٖ نياٜٗب إٔ رهيس اُو٤ُِٞخ أص٘بء ظبػبد اُ -. اثٓز٘بع ػٖ ه٤ُِٞخ اُظ٤ٜسح 2

رٜب. إذا ً٘زْ ٓهطس٣ٖ ألخير ه٤ُِٞيخ أص٘يبء ظيبػبد ٝؽد   األزم ثبُّ٘ٞ ٝهد رص٣د ٖٓ ؽبثد

ده٤وخ(. ًرُي، ػ٤ٌِْ  22ب ٣وبزة اُٜ٘بز، كؾبُٝٞا ػ٠ِ األهَ إٔ رٌٕٞ اُو٤ُِٞخ هص٤سح )ٓ

اُز٢ رعجن ٓٞػيد اُوِيٞد  8األخر ثبُؾعجبٕ إٔ ًَ ه٤ُِٞخ راخرٜٝٗب ك٢ ٓدٟ اُعبػبد اُـ 

 إ٠ُ اُّ٘ٞ ٖٓ ناٜٗب إٔ رهس ثٌْ٘ٞٓ.

ٛ٘بُي اُؼد٣يد ٓيٖ األنيوبة اُير٣ٖ ٣عيزسهٕٞ  -. اثٓز٘بع ػٖ اُ٘ظس إ٠ُ اُعبػخ 3

صييْ  غبٗييت اُعييس٣س. ػ٘ييدٓب ٣لؼِييٕٞ ذُييي،اُ٘ظييس إُيي٠ اُعييبػخ أُٞعييٞدح ػِيي٠ أٌُزجييخ ث

ا ُ٘ييْٜٞٓ ثبؽزعييبة ػييدد اُعييبػبد اُزيي٢ رجوييذ ُٜييْ ُِ٘ييّٞ، كٜييْ ٣عييججٕٞ ضييسز   ٣جييدإٔٝ

https://www.webteb.com/neurology/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85
https://www.webteb.com/woman-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82
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اُطج٤ؼ٢. األنوبة اُر٣ٖ ث ٣عزط٤ؼٕٞ ضجط أٗلعْٜ ٝػدّ اُ٘ظس إ٠ُ اُعبػخ ٗ٘صؾْٜ 

ثإخلبء اُعبػخ أُ٘جٜخ، إٓب ك٢ اُدزط أٝ رؾيذ اُعيس٣س... أُٜيْ إٔ ث رجوي٠ اُعيبػخ أٓيبّ 

 ٗبظسْٛ.

رؼزجس األد٣ٝخ أُ٘ٞٓخ ؽال ٓـس٣يب ُٔيٖ ٣ؼيب٢ٗ ٓيٖ  –. اُؾرز ٖٓ األد٣ٝخ أُ٘ٞٓخ 4

اضطساثبد اُّ٘ٞ، ٌُٖٝ ٣غت اُؾرز ٖٓ ٤ًل٤خ اظزؼٔبُٜب. كجؼض ٛرٙ األهيساة األزم ٝ

هييد رعييجت اءدٓييبٕ، ًٔييب ٣ٌٔييٖ إٔ ريي د١ إُيي٠ ظٜييٞز أصييبز عبٗج٤ييخ أخييسٟ. كيي٢ اُٞضييغ 

أُضب٢ُ، ٣ٌٖٔ ُٜرٙ األهساة أُ٘ٞٓخ إٔ رٌٕٞ ػالعب ٌُٖ ُلزسح ٓؾيدٝدح. إٕ ًيبٕ ٣غيت 

ٌْ ٓييٖ أعييَ إٔ ر٘ؼٔييٞا ث٘ييّٞ ٛييبٗ . ُييرا، ر٘بُٜٝييب، ٣٘جـيي٢ إعييساء رـ٤٤ييساد كيي٢ ٗٔييط ؽ٤ييبر

 ؽبُٝٞا إٔ رغسثٞا ر٘ل٤ر اُ٘صب ؼ األخسٟ هجَ اُِغٞء إ٠ُ األد٣ٝخ أُ٘ٞٓخ.

اُوِيٞد  –٣غت رؼ٣ٞد اُغعْ ػِي٠ زٝري٤ٖ ٓؼي٤ٖ  –. رٌس٣ط زٝر٤ٖ ٓؼ٤ٖ ُِغعْ 5

كيي٢ ظييبػبد ٓؾييددح ٝصبثزييخ ٤ٓٞ٣ييب، ثٔييب كيي٢ ذُييي كيي٢ ٜٗب٣ييخ ٚ إُيي٠ اُ٘ييّٞ ٝاثظييز٤وبظ ٓ٘يي

ٖٓ ٛيرا اُ٘يٞع ٓيٖ نياٗٚ إٔ ٣عيبػد اُغعيْ  رؼ٣ٞد اُغعْ ػ٠ِ زٝر٤ٖ أ٣هب. إٕ األظجٞع،

ٝاُدٓبؽ ػ٠ِ اُزاهِْ ُدٝزاد صبثزخ ٖٓ اُّ٘ٞ ٝاثظز٤وبظ، ٌٝٛرا رصجؼ ػ٤ِٔخ اُوِيٞد إُي٠ 

ب. كيي٢ ؽييبٍ رييْ اثٗزظييبّ كيي٢ ٓضييَ ٛييرا اُييسٝر٤ٖ، اُ٘ييّٞ ٝاثظييز٤وبظ أًضييس ظييُٜٞخ، ثؽو يي

ثشيٌَ ٛيبد  ٚ دٕٝ إ٠ُ اُّ٘ٞ ثعُٜٞخ ٝر٘غؾيٕٞ ك٤يِظزشؼسٕٝ ٓغ ٓسٝز اُٞهذ ثاٌْٗ رو

 ٖٓ دٕٝ أ١ أزم.

٣غييت اثٓز٘ييبع ػييٖ "اُؼشييبء اُضو٤ييَ"، أ١   -. األًييَ ثشييٌَ صييؾ٤ؼ كيي٢ ا٤ُِييَ 6

ٕ  اثٓز٘بع ػٖ ر٘يبٍٝ ٝعجيبد ًج٤يسح أٝ دظئخ كي٢ ا٤ُِيَ، إذ   ٕ  ٓيٖ نيإ ٛيرٙ اُٞعجيبد أ  إ

اُغعييْ ػِيي٠ اثظييزسخبء  ٓٔييب هييد ٣هييس ثوييدزح ،رشييـَ اُغٜييبش اُٜهيي٢ٔ ثشييٌَ ٓجييبُؾ ثييٚ

ٝاُّ٘ٞ. ُٝرُي، ٖٓ أعَ رغ٘ت األزم ٝاُؼَٔ أُلسا ُِغٜبش اُٜه٢ٔ هجَ ٓٞػيد اُ٘يّٞ، 

  ٞ دٝا أععبٌْٓ ػ٠ِ ٝعجبد خل٤لخ ك٢ ا٤َُِ، ٖٝٓ أُلهَ ر٘بٍٝ األاؼٔخ اُز٢ رؾزي١ٞ ػ
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ػ٠ِ اٌُسث٤ٛٞدزاد أُسًجخ ٝٓ٘زغيبد األُجيبٕ. ٝؽيبُٝٞا، أ٣هيب، أُؾبكظيخ ػِي٠ ظيبػخ 

 ػ٠ِ األهَ ث٤ٖ ٓٞػد ر٘بٍٝ اُٞعجخ األخ٤سح ٝث٤ٖ ظبػخ اُوِٞد إ٠ُ اُّ٘ٞ. ٝاؽدح

ػ٠ِ ضجط  ظ٤عبػدًْ ٛرا ثشٌَ كؼبٍ –. اظزؼ٤٘ٞا ثبُهٞء ٝثبُؼزٔخ ُٔعبػدرٌْ 7

رٌٔ٘زْ ٖٓ خِن ث٤ئخ ٓظِٔخ أص٘بء اُّ٘ٞ ٝث٤ئخ ٓهي٤ئخ  اُّ٘ٞ، ٝخبصخ إذا ظبػبد ٝٓٞاػ٤د

، أٝ ٓصيبث٤ؼ ٠ُ اُّ٘ٞ ٝرزسًٞا عٜبش اُزِليبش ٓشيـال  اُّ٘ٞ. ث روِدٝا إ ُٚدٟ اثظز٤وبظ ٓ٘

ثبُوِٞد إُي٠ اُ٘يّٞ ػ٘يدٓب رٌيٕٞ ؿسكيخ اُ٘يّٞ ٓؼزٔيخ،  اُزصٓٞآهبءح، ٝث رـِوٞا اُ٘ٞاكر. 

إٔ رٌيييٕٞ اُ٘ٞاكييير ٓلزٞؽيييخ ثؾ٤يييش ػ٘يييدٓب رشيييسم اُشييئط، رعٜيييـَ ٓيييٖ ػ٤ِٔيييخ  نيييس٣طخ

ٝاُظييالّ. ٌٝٛييرا ث  اثظييز٤وبظ ٓييٖ اُ٘ييّٞ. كٔييٖ نييإ اُغعييْ إٔ ٣زيياهِْ ٓييغ رـ٤ييساد اُ٘ييٞز

 ٣صجؼ اُوِٞد إ٠ُ اُّ٘ٞ كوط ظٜال، ثَ ًرُي اثظز٤وبظ ٖٓ اُّ٘ٞ أ٣هب.

أصجزذ اُؼد٣د ٖٓ األثؾيبس إٔ ٓٔبزظيخ  -. ٓبزظٞا اُ٘شبا اُغعد١ ثشٌَ صؾ٤ؼ 8

اُ٘شبا اُغعد١ ثشٌَ ٓ٘زظْ ٣عبػد ك٢ رؾو٤ن ّٗٞ ٛبٗ  ٝذ١ عٞدح ػب٤ُيخ، ٌُٝيٖ ٣غيت 

سح ش٤٘ٓييييخ هس٣جييييخ ٓييييٖ ٝهييييذ اُ٘ييييّٞ. ألٕ ٓييييٖ رغ٘ييييت اُو٤ييييبّ ث٘شييييبا ثييييد٢ٗ كيييي٢ كزيييي

ٝاُطبهخ اُز٢ رـٔس ععدًْ ثؼد ٓٔبزظخ اُس٣بضيخ إٔ رعيجت ػيدّ اُويدزح  األدز٣٘ب٤ُٖ نإ

 ظبػبد. 4 - 3، ؽبُٝٞا إٔ رٔبزظٞا اُ٘شبا اُجد٢ٗ هجَ ٓٞػد اُّ٘ٞ ث٘ؾٞ ػ٠ِ اُّ٘ٞ. ُرا

ٓيٖ  اؽسصٞا ػ٠ِ رٌس٣ط زٝر٤ٖ ذاري٢ ألٗلعيٌْ –. "ر٘ظ٤ق اُسأض" هجَ اُّ٘ٞ 9

أعَ اثظزسخبء ُٔدح ظيبػخ ٝاؽيدح هجيَ اُوِيٞد إُي٠ اُ٘يّٞ. ٓيٖ أٌُٔيٖ هيساءح اٌُزيت، أٝ 

ؼْ ثؾيٞ  اظيزؾٔبّ داكي  ًٝيَ ٓيب ٓيٖ ٓٔبزظخ رٔبز٣ٖ اُزآَ، ظئبع أُٞظي٤و٠ أٝ اُزي٘

ناٗٚ إٔ ٣عبػدًْ ك٢ "ر٘ظ٤يق اُيسأض" هجيَ اُ٘يّٞ ك٤جؼيد ػيٌْ٘ أُشيبًَ ٝاثضيطساثبد 

 ٝاألكٌبز ٣ٝهؼٜب عبٗجب.

إٕ ًييبٕ ٛ٘بُييي أنييوبة ث شاُييٞا ؿ٤ييس ٓوز٘ؼيي٤ٖ  -. رغ٘ييت اُزييدخ٤ٖ هجييَ اُ٘ييّٞ 12

ٌيبك٤٤ٖ ا٤ُس ٓٔبصَ ُزاص٤س ُالٓز٘بع ػ٘ٚ. ٤ٌُِ٘ٞر٤ٖ راص آخسثبُزٞهق ػٖ اُزدخ٤ٖ كٜرا ظجت 

https://www.webteb.com/drug/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
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اُّ٘ٞ، ثَ ٖٓ  إ٠ُ ػ٠ِ اُغعْ. أ١ ٖٓ نإ اُزدخ٤ٖ إٔ ٣هؼق هدزح أُدخٖ ػ٠ِ اُوِٞد

ناٗٚ إٔ ٣لبهْ ؽبُخ األزم أُٞعٞدح أصال. ُيرا، إٕ ً٘يزْ ؿ٤يس هيبدز٣ٖ ػِي٠ اُزٞهيق ػيٖ 

ٖ اُزيدخ٤ٖ رٔبٓييب، كؼِيي٠ األهييَ هِِييٞا، ؽزيي٠ اُؾيد األدٗيي٠، ٓييٖ ٤ًٔييخ اُعييغب س ٝآز٘ؼييٞا ػيي

 اُز٢ رعجن ٓٞػد اُوِٞد إ٠ُ اُّ٘ٞ. 4اُزدخ٤ٖ خالٍ اُعبػبد اُـ 

صؾ٤ؼ أٗٚ ٖٓ اُِط٤ق اُِؼت ٓغ اُوطخ،  -. إثؼبد اُؾ٤ٞاٗبد األ٤ُلخ ػٖ اُعس٣س11

، ٓؼزبدا ػ٠ِ اُّ٘ٞ ثغبٗجٌْ، ٌُٖ اُؾ٤ٞاٗبد األ٤ُلخ ٢ٛ ٖٓ أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ًِت اُؼب ِخ، ٓضال  

ا ٝهذ اُّ٘ٞ ٜٝٗٞٓيب . كبُوطط ٝاٌُالة رزؾسى ًض٤س  أُعججبد األظبظ٤خ ُألزم أص٘بء اُّ٘ٞ

أظَٜ ًرُي. ٝٛيرا دٕٝ إٔ ٗزطيسم ؽزي٠ إُي٠ إٔ اُؾ٤ٞاٗيبد اُزي٢ رويسط ٓيٖ أُ٘يصٍ هيد 

ؿ٤س أُسؿٞة ك٤ٜب. ٛرٙ اُؾ٤ٞاٗبد رؼيسف  ٝا٥صبزرغِت ٓؼٜب إ٠ُ اُعس٣س اُجن، اُشؼس 

 ثاٌْٗ رؾجٜٞٗب، ؽز٠ ُٞ ًبٕ ثبة ؿسكخ اُّ٘ٞ ٓـِوب...

ٓييٖ نييإ ٛييرٙ اُ٘صييب ؼ إٔ  -ص أُعييجت اُس ٤عيي٢ ُييألزم أص٘ييبء اُ٘ييّٞ . رشييو12٤

رعييبػد ػِيي٠ اُ٘ييّٞ، ًِٔييب ًبٗييذ ٓعييججبد األزم ثعيي٤طخ ٝؿ٤ييس ٓزٌييسزح. ٌُٝييٖ إٕ ً٘ييزْ 

رؼبٕٗٞ ٖٓ األزم ألًضس ٓيٖ نيٜس ٝثشيٌَ ٓعيزٔس، كٔيٖ أٌُٔيٖ إٔ ٣ٌيٕٞ ذُيي ػسضيب 

د٣ييد ٓييٖ اُؾييبثد ُٔشييٌِخ أخييسٟ. ٓييٖ أٌُٔييٖ إٔ ٣ٌييٕٞ األزم ٝاؽييدا ٓييٖ أػييسا  اُؼ

اُغبٗج٤ييخ ُِؼد٣ييد ٓييٖ األد٣ٝييخ. ُييرا، كييإٕ األزم أُييصٖٓ ٣زطِييت ثؾضييب  ا٥صييبزاُصييؾ٤خ أٝ 

 ًٝرُي اظزشبزح اُطج٤ت ؽز٠ رؾد٣د أُعجت اُؼ٢٘٤ ُؾبُخ األزم. ،ٝكؾصب أًضس دهخ


