




الثفافة الصحية
مصطفى جتين



إنتباه!
يتم في هذا الجزء التأكيد على المواضيع التي 

يجب اإلنتباه عليها بشكل خاص فيما يتعلق في 
هذا الموضوع.

ماذا قال أجدادنا؟
يقع في هذا الجزء أمثال وأقوال تدعم النص 

وتوفر فهم أفضل للمواضيع.

إذهب، ابحث! اذهب، قدم طلب!
في هذا الجزء االشارة إلى مصادر مختلفة قادرة 
على تقديم معلومات أكثر تفصيل أو تطرح عدة 

جوانب مختلفة للموضوع الذي يتم شرحه في 
النص األصلي؛ باإلضافة إلى ذلك يتم التعريف 
عن بعض المؤسسات والمنظمات التي يمكن أن 

يتكون لها عالقة بالموضوع.

هل كنتم تعرفون؟
يطرح في هذا الجزء معلومات وتفصيالت تجذب 

اإلنتباه فيما يتعلق بالنص األصلي.

قاموس
يقدم في هذا الجزء معاني لبعض الكلمات 

والتعابير التي يمكن أن تشكل صعوبة في الفهم 
والتي تقع ضمن النص.

ما الذي يريد األطباء قوله؟
يتم في هذا القسم إيضاح لبعض الكلمات 

والعبارات والمفاهيم وهلم جرا والتي يستخدمها 
العاملين في مجال الرعاية الصحية، ويُصعب 

فهمها من قِبل القارئين.   

لقد تم اعداد هذا الكتاب بما 
يتناسب مع مفردات برنامج 

تعليم األسرة الموصى به 
بقرار رقم 269 وتاريخ 
2011/12/30 لمجلس 

التعليم والتربية لوزارة التربية 
والتعليم.
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هل كل شيئ على مايرام ؟ 
وظائف الجسم الطبيعي

عرض

إلى لغة مشتركة:
التفاهم مع موظفي الصحة 



إن مؤسسة األسرة التي هي بذرة المجتمع عبارة عن مؤسسة ال يوجد لديها بديل من حيث 
التركيبة والوظائف األساسية. إن مؤسسة األسرة؛ عبارة عن جسر رئيسي بين الفرد والمجتمع 
مع وظائفها األساسية مثل عناية وتنشئة األطفال، واكساب الجيل الجديد الهوية والقيام الثقافية، 

ونقل الوعي التاريخي واإلجتماعي.

يعرف أن األسرة عبارة عن مؤسسة تتأثر من جميع أنواع المشاكل اإلجتماعية وتوفر مساهمات 
هامة في حل المشاكل اإلجتماعية التي يتم خوضها. إن تركيبة األسرة الصحية عبارة عن عنصر 
توازن وأمان ليس فقط من أجل أعضائها هي وإنما أيضا من أجل المجتمع الذي تعيش بداخله. إن 

الخاصية التي تجعل من مؤسسة العائلة شيء ال يمكن اإلستغناء عنه من أجل جميع المجتمعات 
هو قوة الحماية والوقاية والتعليم التي تحملهم في إمكانياتها.

تحتاج األسر إلى بعض الدعم والمساعدة من أجل اإلستمرار في حياتها مع التغييرات 
اإلجتماعية. وفي هذه الحالة فإن دعم أفراد األسرة أمام متطلبات العصر عن طريق برامج تعليم 

األسرة المعدة بشكل خاص يكتسب أهمية كبيرة.

إن أهمية تعليم األسرة والخطوات التي يجب أن تخطى في هذا المجال موضحة في دستورنا 
وبرنامج الحكومة وخطط التنمية، حيث تم ترتيب التدابير التي يجب إتخاذها في هذا المجال. 

يهدف عن طريق برامج تعليم األسرة اكتساب األفراد معلومات جديدة وتطوير وجهات نظرهم. 
إن الجهد المبذول من أجل تحقيق هذا الهدف، سيساهم مساهمة هامة في إنسجام مؤسسة األسرة 

بشكل أسهل مع الظروف اإلجتماعية الجديدة ورفع قابلية حل المشاكل لديها عن طريق حماية 
قوتها الديناميكية.

إن برنامج تعليم األسرة المعد من قبل وزارتنا تماشيا مع مبدأ »التعليم يبدأ من األسرة«، قد تم 
إعداده من أجل جذب إنتباه المجتمع على أهميــة األســرة بما يتوافق مع متطلبــات عصــر 

المعلومــــات،

وإمكانية خفض المشاكل التي يواجهها أفراد األسرة إلى أدنى حد، وحل المشاكل بالتركيز على 
األسرة. إن برنامج تعليم األسرة الذي هو مكسب هام من أجل بلدنا كهدف سياسة اجتماعية واقية 

وحامية؛ تتكون من 26 وحدة و5 مجاالت أال وهي تعليم وتواصل األسرة، والقانون، واإلقتصاد، 
واإلعالم والصحة.



إن برامج التعليم الموجهة لألسرة في بلدنا يتم تنفيذها من قبل المؤسسات والمنظمات العامة، 
واإلدارات المحلية، ومؤسسات المجنمع المدني والمؤسسات الخاصة. إن ما يجعل برامج تعليم 

األسرة مختلف عن برامج تعليم الكبار األخرى هو أنها برنامج تعليم موجه لألسرة بمحتوى 
منهاج واسع وشامل, وفي الوقت نفسه فإنه برنامج يحتاج إلى اإلثراء بالمحتويات الجديدة 

والمحدثة بسبب كونه برنامج ديناميكي.

لقد تم تطوير برنامج تعليم اإلسرة بعملية أصلية ملتزمين بمبادئ تطوير البرامج. إن البرنامج 
الذي تم إعداده بالنظر على الظروف اإلجتماعية والثقافية الخاصة ببلدنا يحتوي على قيم 

عالمية. لقد تم اإلستفاد من خبرات األكاديميين المتخصصين والخبراء في مجالهم، والمؤسسات 
والمنظمات المعنية، وممثلي القكاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

آملين أن تلبي مجموعة التعليم هذه التي تحمل خاصية مصدر مرجعية لألسر إحتياجا هاما، 
أقدم الشكر لجميع من ساهم وقام بتقديم الجهد وكان له دور في عملية إعداد وتطبيق البرنامج، 

واألشخاص الذين قاموا بتطبيق البرنامج بإخالص واألسر التي تستفيد من البرنامج.

األستاذ المساعد/ عائشة نور إسالم

وزيرة األسرة والسياسة االجتماعية
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إحتياجات ومتطلبات وعادات الشخص السليم صحيا عند خروجها 
من السياق العادي من المحتمل هناك عالمة لوجود المرض. عند 

إنحراف النشاط البدني الطبيعي عند الشخص, من المهم إدراكه 
والتوجه إلى الطبيب وشرح الحالة بشكل جيد. 

في هذا القسم سنعطي معلومات عن 

• ممارسات النشاط البدني الطبيعي و 

• اإلنحراف في ظروف طبيعية 

هل كل شيئ على مايرام ؟ 
وظائف الجسم الطبيعي

1 الوحدة
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النوم, الشهية, التبول, التبرز, الحواس الخمس, المزاج, الرغبة 
الجنسية والدورة الشهرية تعرف بأنهم وظيفة من وظائف الجسم. عند 
الشخص المريض من المؤكد سيتأثر واحدة أو أكثر من هذه الوظائف 
عند هذا الشخص, إدراك الوظائف البدنية وشرح االضطراب البدني 
إلى الطبيب عند حوثها لها أهمية كبيرة عند عملية التشخيص وتحديد 

الحالة. 

ماهو الطبيعي ؟

الخاصية المشتركة لوظائف الجسم هي أن تكون خاصة للشخص. قد 
يكون » الطبيعي« مختلفا عند كل شخص. النطاق الزمني للطبيعي 
واسع جدا. بعض الناس يمكن أن تأكل األكل القليل إلستمرار حياته 
وبعضهم األخر يمكن ان تأكل الكثير. بعضهم يمكن أن يعمل بشكل 
مريح بنوم خمس ساعات وبعضهم ال يستطيع النوم بأقل من عشر 

ساعات. عندما يكون من الطبيعي لدى الشخص السليم صحيا قيامه كل 
ليلة ألجل التبول ثالثة مرات فيكون من غير الطبيعي ألجل الشخص 

الذي كان اليقوم ثالثة مرات ألجل التبول كل ليلة فيمكن أن يكون بداية 

هل كل شيئ على مايرام ؟ 
وظائف الجسم الطبيعي
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مرض السكر. من المهم هنا, إستطاعة الشخص لبقيام بواجياتها 
اليومية بدون إعاقة أو أنزعاج وعد تراجع مستوى الوظائف البدنية 

مع مرور الزمن. األحداث اليومية, المشاكل, الموسيقا التي 
نستمع لها, األطعمة الخ من العناصر تؤثر بشكل إيجابي أو 

سلبي بهذه الوظائف. 

النوم 

ال ينصح المختصين بالنوم في كل يوم أقل من 4 ساعات 
وأكثر من 11 ساعة. عند البقاء لمدة طويلة 

بدون نوم تتشتت األنتباه. األرق والنعاس يؤدي الشخص إلى 
الشعور بالتعب واإلرهاق. 

النوم ليال مهم جدا مثل عدم النوم أو النعاس. عند وجود 
الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم التي تؤثر على 

نوعية النوم يجب الحذر والبحث عن سبل عالجه فورا. 
نوعية السرير وتهوية الغرفة وحرارتها ورطوبتها تؤثر 

على نوعية النوم. تغيير في أنماط نومنا وتأثير هذا 
التغير لحياتنا مشكلة تتوجب حلها. 

الشهية 

الشهية ليست مجرد حالة من الجوع. يمكن تعريفها بالرغبة الشديدة 
لألطعمة الغذائية الجميلة المعروفة. هو الشعور الذي يتفوق فيها 

العوامل النفسية على العوامل المادية عند الجوع. فقدان الشهية تعني 
فقدان أو إنخفاض طلب تناول الطعام. في هذه الحالة ال يستطيع 

الجسم الحصول على المواد الغذائية الالزمة ولذلك يشعر باألرق. 
في العديد من امراض الجهاز الهضمي تكون نتيجة فقدان الشهية. 

إلى جانب ذلك, يمكن أن تسبب فقدان الشهية أضطرابات نفسية 
إلى جانب األضطرابات الهضمية. فقدان الشهية وعدم إستطاعة 
تناول الطعام أمور تختلف عن بعضهما البعض. قد تنشأ احيانا 

عدم القدرة على تناول الطعام على الرغم من وجود شهية ورغبة 
في الطعام. على سبيل المثال قد تشاهد هذه الحالة في أمراض 

تضيق أو انسداد في المريئ. 

يجب على 
األشخاص الذين 

يعملون في مجاالت أو 
أعمال خطيرة أن ينتبهوا 

على أوقات ونظام النوم 
لديهم

إتباع نظام 
غذائي صحي 

وممارسة التمارين 
الرياضية قد تحافظ على 

اللياقة البدنية 

توقف التنفس أثناء النوم: أثناء النوم 
لمدة ساعة توقف التنفس أكثر من عشرة 
ثواني تعني توقف التنفس. يمكن تحليل 

وتثبيت هذه الحالة في المختبرات
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التبول 

كمية وعدد مرات التبول ترتبط إرتباطا وثيقا بكمية السوائل 
المتخذة. اإلنسان السليم صحيا الذي يشرب 2.5 لتر من الماء 

يوميا يحتاج إلى التبول 2-5 مرات. توجد لدى الجميع عادة تبول 
مختلفة إستنادا لعرض والبنية العضلية للمثانة. المقصود من 

كثرة التبول هو خروج الشخص عن العادة المعتادة وذهابه إلى 
التبول مرار. فلنفرض يذهب الشخص إلى التبول يوميا خمسة 
مرات صباحا ومرتين مساءا, خروجه ستة مرات أمر طبيعي 

لكن خروجه خمسة عشرة مرة أمر غير طبيعي. في هذه الحالة 
قد تكون الجسم انحرفت عن وظيفتها الطبيعية. إذا استمرت الحالة 

فيجب مراجعة طبيب مختص. عدم التبول أو اذا كانت كمية 
البول أقل من 500 ملللتر تعني وجود أعراض جدية يتوجب عدم 

إهمالها ومراجعة اسبابها في أقصى وقت. العديد من األعشاب 
التي نستخدمها اليوم قد تزيد من كمية البول لدينا. الشعور بحاجة 

التبول ليست طلبا من الجسم بل حاجة ضرورية.

التبرز

بعد إمتصاص المواد الغذائية المتلقية تلقي اللب المتبقى على شكل 
براز من فتحة الشرج. ينبغي الحذر عند حودث تغيير في لون, 

نوعية وكمية البراز)إذا خرج عن العادة الروتينية(. اتساق ولون 
البراز مرتبطة بشكل كلي على نوعية النظام الغذائي للشخص. 

عند شعور بحاجة التبرز يجب قضاء هذه الحاجة فورا. قد يشعر 
الشخص يوميا نصف ساعة لحاجة التبرز. عند عدم قضاء هذه 
الحاجة في هذه الفترة تبقى البراز في الشرج وتقسى وقد تسبب 
اإلمساك. اإلمساك تعني التبرز بشكل صعب وقاسي. في حال 

اإلمساك قد تضرر األنسجة الرخوة في فتحة الشرج نتيجة 
األحتكاك. 

احزروا الهؤالء

• البراز األسود مثل القطران غالبا مايكون مؤشرا على بداية 
نزيف في المعدة أو األمعاء الدقيقة. أنه أمر خطير فهو من حاالت 

الطوارئ. ومن الممكن حدوث نويف في المعدة نتيجة استخدام 
بعض األدوية المسكنة. يجب عدم استخدام هذه األدوية قبل 

الطعام. 

كلما استعجلت 
بتفريغ البول المتراكم 

في المثانة كلما منعت 
تضرر عضالت جدار 

المثانة.
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• وجود دماء جديدة في البراز عادة تشير على 
أمراض الشرج مثل البواسير أو الشق الشرجي. 

إضافة إلى ذلك ظهور دماء جديدة في البراز قد تدل 
على مرض سرطان الشرج ايضا. يجب إستشارة 

الطبيب وإتباع العالج فورا. 

• اإلمساك عند المسنين قد يكون عالمة سرطان 
القولون ) األمعاء الغليظة(. 

الرغبة الجنسية 

تحدد األزواج مدة وعدد مرات العالقة الجنسية فيما 
بينهم. إنخفاض أو زيادة في الرغبة الجنسية تقاس 

حسب عدد مرات الجماع المعتاد فيما بين الزوجين , الرغبة الجنسية 
مرتبط ارتباطا وثيقا بهرمونات الشخص. تختلف الرغبات 
الجنسية عند النساء حسب الدورة الشهرية المعتادة. العجز 

الجنسي وتقلص الرغبة الجنسية حاالت تختلف عن بعضهما 
البعض. على سبيل المثال نقص التستوستيرون عند الرجال التي 

تعتبر مشكلة هرمونية قد تسبب مشاكل االنتصاب وتؤدي إلى 
إنخفاض في الرغبة الجنسية. عند وجود عيوب االنتصاب لدى 

شخص مصاب بمرض السكر على الرغم من الهرمون الطبيعي 
لديه ال يمكن أن يتحقق الجماع على الرغم من وجود الرغبة 

الجنسية. 

المزاج

كل حالة تجري في الجسم تؤثر على الحالة العاطفية. وبنفس 
الشكل كل حالة عاطفية تؤثر على حالة الجسم. عندما يكون 
الشخص جائعا, يشعر بالنعس أو عندما يكون مريضا يتعكر 

مزاجه ويكون حساسا وغاضبا. عندما يتلقى خبرا سيئا يشعر 
بالضيق وال يشتهي الطعام. الحالة العاطفية مرتبطة ارتباطا 

وثيقا بشخصية الشخص عن قريب . الشخص الذي يبدو سعيدا 
كل يوم, عندما يختفي البهجة لديه بدون سبب منطقي تعني وجود 

مشكلة ما هناك. غضب من دون سبب وإعطاء أهمية لألمور الغير 
ضرورية زيادة عن حدها من مؤشرات 

المشكلة ايضا.

إنخفاض 
عالقة الطفل مع 

األخرين عرض من 
اعراض المرض 

ويجب استشارة 
طبيب 

البواسير 
المعروف شعبيا بأسم البواسير. تحدث 
نتيجة تورم وتوسع األوردة في جدار 

فتحة الشرج. أعراضه أورام في فتحة 
الشرج, ألم, نزيف و الحكة. 

الشق الشرجي 
حدوث شقوق أو تمزقات صغيرة في 

الشرج. يتبين نتيجة اعراض الحكة 
األلم والنزيف. اإلمساك هو السبب 

الرئيسي للشق الشرجي. 

كتاب اإلنجاب 
الصحي واألمومة 

الصحية – قسم 
الدورة الشهرية 
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الجسم يعطي اإلشارة !!
هناك بعض العالمات والمعلومات الضرورية التي لها أهمية كبيرة 
والتي تزودنا بمعلومات فيما تخص وظائف الجسم والتي لم تدرس 

وتبحث في قسم الوظائف البدنية هنا : 
درجة حرارة الجسم: درجة حرارة الجسم المثالية إلستمرار حيوية 

الجسم عند قياسها من تحت اإلبط تكون 63.5 -37.3 – عند خروج 
درجة حرارة الجسم خارج هذا النطاق تدل على أن هناك مشكلة ما. 

درجة الحرارة المنخفضة ال تعني حالة طارئة لكن ينبغي البحث 
عن سببه ومعالجته. لكن درجة الحرارة المرتفعة أمر خطير يجب 
معالجته فورا. عند إرتفاع درجة الحرارة إلى 38.3 تعني درجة 
الحرارة منخفضة لكن عند إرتفاعه أكثر من 38.3 تعني وجود 

درجة حرارة عالية. لكن إرتفاعه إلى مافوق 40 درجة والمعروف 
بدرجة الحرارة المفرطة خطيرة جدا. إنخفاض الحرارة مشكلة للجسم 

أيضا. الجسم الذي تعرض للبرد يستنفذ الطاقة لديه بسرعة. عند 
إنخفاض درجة حرارة الجسم إلى مادون 36 درجة يخفض عملية 
اإليض ويدمرها. يظهر أعراض النوم وتشتت اإلنتباه أو األكتراث 

فورا. يرتعش ويهتز الجسم ألجل رفع درجة الحرارة. عند إنخفاض 
درجة حرارة الجسم إلى مادون 35 درجة تعني هناك وجود حالة 

طارئة. عند إنخفاض درجة حرارة الجسم تفقد السيطرة والوعي. عند 
عدم التدخل السريع هناك خطر الموت تجمدا. 

ضغط الدم : يتم توزيع الدم إلى كافة انحاء الجسم من خالل ضغط 
الدم. لكن عند خروج ضغط الدم عن الحدود المعتادة تعاني من 
المشاكل. عندما ال يكون في األوردة الضغط الكافي ) إنخفاض 

ضغط الدم ( قد ال يتم توزيع الدم بشكل فعال. في هذه الحالة تحدث 
حالة فقدان الوعي. السمنة الزائدة عند األشخاص السمن قد تسبب 

الدهون في جدار الوعاء الدموي, في هذه الحالة يقلل من قدرة خاليا 

كيفية خفض الحرارة ؟ 
• ينبغي خفض الحرارة بالتبريد وخاصة األماكن الثنية التي يتم فيها 

إنحصار الحرارة. يمكن خفض حرارة الجسم عن طريق تبريد أماكن 
: الرقبة, الفخذ , تحت اإلبط. 

• أدوية خافض الحرارة ال يمكن إسقاط الحرارة المرتفعة لكن تمنع 
من اإلرتفاع الزائد أو حدوث ارتفاع درجة حرارة جديدة. 
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األوعية الدموية وترتفع ضغط جدار 
الوعاء الدموي. عند حدوث ارتفاع 
ضغط الدم الزائد قد تحدث تلف في 

جدار األوعية الدموية. مع مرور الزمن 
يمكن أن تتمزق األوعية. وهذه هي من 
أحد األسباب الرئيسية للنزيف الدماغي. 

الضغط المثالي هو الضغط األصغر الذي 
يمكن الشخص للقيام بواجباته اليومية. 

عدد دقات القلب : متوسط عدد دقات 
قلب البالغين في الدقيقة الواحدة مابين 

60 -100 دقة. ضربات القلب الصحية هي اإليقاعية. النبض 
هو إنكماش وتقلص القلب مع حدوث تموجات في جدار األوعية 

للضربة المرسلة إلى الشريان الرئيسي. 

معدل التنفس وعمقه: متوسط تنفس البالغين األصحاء في الدقيقة 
الواحدة مابين 12-14 . في كل تنفس يكون تقريبا نصف لتر 

من تبادل الهواء. تتسارع التنفس أثناء أمراض الحرارة. التنفس 
بالصفير أو حدوث اصوات عند التنفس أمر غير طبيعي. 

لون الجلد وتوتره: لون الجلد وتوتره يطعي معلومات هامة 
عن صحة الشخص. يمكن حودث تغييرات في لون الجلد السليم 

صحيا عند األشخاص حسب وإرتباطا بالعمر وأشعة الشمس. عند 
حدوث تغييرات مفاجئة غير معروفة في لون الجلد إلى جانب 

هذه التغييرات الطبيعية يمكن أن تكون هناك أعراض المرض. 
عند ظهور إحمرار, إصفرار, ذبول و غباوة في الجلد ينجب 
مراجعة الطبيب المختص فورا. يتم معاينة جلد الرضيع من 

جلد البطن ويتم معاسنة جلد األطفال والكبار من القسم الداخلي 
للذراع األمامي. تضغط الجلد باألصبعين وبعد ذلك يتم تحريرها, 

إذا هناك إنخفاض في توتر الجلد ال يستطيع الجلد الرجوع إلى 
وضعها الطبيعي لفترة طويلة. كميةفقدانالسوائلهوواحدمنالعوامالل

تيتقللمنتوترالجلد.

قوموا بإلقاء نظرة بشأن 
ضغط الدم ومعدل دقات 

القلب. 
الشبكة الكبيرة التي 
تحيط بالجسم: جزء 
نظام الدورة الدموية.
قوموا بإلقاء نظرة بشأن 

معدل التنفس. جولة الهواء 
في الجسم: جزء الجهاز 

التنفسي. قوموا بإلقاء نظرة 
بشأن لون البشرة. درع 

الجسم: جزء البشرة 
ومرفقاتها.



الثفافة الصحية14

األنشطة

طبيعي أم غير طبيعي ؟ 

قم بتأشير العوامل المبينة أدناه بكلمة طبيعي أو غير طبيعي 

غير طبيعي طبيعي
الشخص السليم صحيا الذي يشرب 2.5 لتر من 

الماء يوميا يتبول 2-5 مرات يوميا 
تكون لون البراز مثل القطران األسود 

تنفس البالغ في الدقيقة الواحدة مابين 12-14 مرة. 
إنخفاض درجة حرارة الجسم إلى مادون 35 درجة 

صدور أصوات الصفير عند التنفس 
ظهور الدم في البراز 

عند قياس درجة الحرارة من تحت اإلبط ظهور 
الدرجة مابين 37.3-63.5.

دقات القلب بشكل إيقاعي 
مع وجود الشهية عدم إستطاعة تناول الطعام 
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قارن 

قم بتوصيل أسم المرض المبينة أدناه مع التعريف المناسب 

البواسير 

الشق الشرجي 

نوم 
اء ال

س أثن
التنف

توقف 

عند النوم لفترة ساعة 
عدم إستطاعة الشخص 

التنفس لمدة أكثر من  10 
ثواني تعني توقف التنفس . 
يمكن تثبيت هذه الحالة في 

المختبررات 

المعروف شعبيابأسم 
البواسير. تحدث نتيجة 

تورم وتوسع األوردة في 
جدارفتحة الشرج. أعراضه 
أورام في فتحة الشرج, ألم, 

نزيف والحكة.

حدوث شقوق أوتمزقات 
صغيرة في الشرج. يتبين 
نتيجةاعراض الحكة,األلم 

والنزيف. اإلمساك هوالسبب 
الرئيسي
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الصحة
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الخطوة األولى لعالج المرض هو الذهاب إلى مركز صحي وشرح 
الحالة أو المرض إلى موظفي الصحة بشكل جيد. شرح الحالة إلى 

موظف الصحة باسلوب جيد وفهم مايقوله موظفي الصحة هامة 
للغاية من ناحية تشخيص الحالة واسلوب العالج. 

في هذا القسم ستجد معلومات عن:

• الطرق والوسائل الصحيحة للتواصل مع موظفي الصحة و 

• خصائص اللغة التي يستخدمها موظفي الصحة 

• إلى لغة مشتركة: التفاهم مع عاملي الصحة

إلى لغة مشتركة:
التفاهم مع موظفي الصحة 

2 الوحدة
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إلى لغة مشتركة:
 التفاهم مع موظفي الصحة 

التعامل مع موظفي الصحة عموما صعبة في كل البلدان كما في بالدنا. 
كونها مجال صحي ويستخدم فيها كلمات تخصصية عديدة في المجال 
الصحي, ال يمكن فهم الكلمات التي يستخدمونها المتخصصين في هذه 

المجال من قبل المرضى. 

هناك سببان رئيسيان: 

عاملي الصحة عندما يتلقون التعليم في هذا المجال يضطرون إلى 
الحصول للمعلومات من مصادر أجنبية. ويتلقون صعوبة في إيجاد 

كلمات تركية مقابلة لهذه الكلمات األجنبية. 

إلى جانب ذلك. كثير من الناس ليس لديهم معلومات كافية حول 
األعمال التي تسير في الجسم. لذا, يستطيع الشخص الذي يعرف الجسم 

البشري التفاهم مع موظفي الصحة بشكل جيد وبسهولة, بإمكانهم 
توجيه أسئلة بجرأة ويستطيعون فهم ما يسمعون ويمكن ان يكون لهم 
رأي فيما تخص صحتهم عند القرار. تعليم الثقافة الصحية تستند إلى 

تعليم الجسم البشري. عن طريق هذا التعرف واأللفة بإمكان الشخص 
استخدام نفس لغة موظفي الصحة. 
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لقاء الطبيب – المريض 

يجب أن تكون الخطوط العريضة لإللتقاء المثالي بين الطبيب – 
المريض في بيئة المشفى على الشكل التالي: 

• يراجع المريض الدكتور ويشكو له معاناته

• يحاول الطبيب فهم شكاوي المريض بتوجية أسئلة له 

• يفحص الطبيب المريض 

• إذا لزم األمر, يتم تنفيذ اإلجراءات التصويرية والمخبرية 

• يضع الطبيب التشخيص )يقوم يتشخيص الحالة(

• يقوم الطبيب بمناقشة وسائل العالج مع المريض 

ماهي شكواك ؟ 

ليتمكن األطباء من تشخيص حالة الشخص يجب عليهم الحصول 
على معلومات من قبل المريض. وهذا هو الذي يزيد من أهمية 

التواصل في هذه الفترة. في هذه الفترة إعطاء معلومات صحيحية 
سيسهل عمل الطبيب في التشخيص. 

العديد من المرضى ال يستطيعون تمييز المفاهيم الصحية من 
الشكوى والتشخيص. ولهذا السبب, عموما يكون الحديث بين 

الطبيب والمريض على الشكل التالي: 

الطبيب : ماهو شكواك ؟ 

المريض : لدي إلتهاب قصبات, لدي ضغط, لدي سكر 

تعتبر هذه األمور تشخيص. أما الشكوى حاالت مزعجة للشخص 
مثل األلم, السعال, الدوخة. أما التشخيص هي وصول إلى قرار بعد 
القيام بإجراء عملية التصوير, التحليل والفحص إستنادا إلى شكاوي 
المريض. التشخيصهوزاويةمهمةمنوسائالالتصالبينالطبيبوالمريض.

الطبيب, أسمعني !

يخلق الشك دائما التوتر عند الشخص. العجز أو أكبر تقصير في 
عالقة الطبيب – المريض هو عدم سنح فرصة كافية للمريض للتكلم 
عن وضعه أو عدم اإلستطاعة بسنح فرصة كافية له للتحدث. يشعر 

عند قيام الطبيب 
بالسؤال » مما تشكو؟« 

يجب أن يقوم المريض 
باإلجابة عن طريق شرح 

المرض الذي يشعر به.
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المريض بعدم األرتياح عندما ال يتلقي األجوبة المناسبة للتساؤالت 
التي تدور في ذهنه حول حالته. أما األطباء ال يجدون الوقت الكاففي 
للقيام بهذا, لكثافة المرضى ويشكون من هذه الحالة. إلى جانب ذلك, 

يفكر المرضى بأنهم سوف ال يفهمون األطباء أبدا. لكافة هذه األسباب 
المذكورة ال تنتهي لقاء الطبيب مع المريض بالشكل المطلوب. النقطة 
الرئيسية التي ينبغي على المريض التركيز عليها هنا هي محاول تفهم 

األسباب والنتائج التي تحدث تغييرات في الجسم. 

دكتور , ماذا يحدث لي ؟ 

من الصعب إدراك التفاصيل قبل معرفة المعلومات الرئيسية. 

من الصعب جدا أن تتفاهم مع الطبيب المختص لديك عندما

 يكون لديك مشكلة صحية  قبل معرفة أسم العضو المصاب

 في الجسم وإجراء بعض األبحاث حول وظيفته. أسهل 
طريقة,

 هي قيامكم بطلب من الدكتور كتابة اسم المرض أو العضو 
المصاب على ورقة. عند قيامكم بإجراء بعض البحوث حول 
الوظيفة الطبيعية للعضو المصاب سيمكنكم من معرفة السبب 

وبحث عن وسائل العالج مع الطبيب. 

ما هي السيرة المرضية ؟

السيرة المرضية: هي المعلومات التي تقدمها المريض للطبيب حول 
مرضه ووسطه األجتماعي. جميع األسئلة التي تطرح من قبل الطبيب 

في أول لقاء إلى المريض هي ألجل جمع سيرة المريض. السيرة 
المرضية هي أهم خطوة في مرحلة التشخيص. المعلومات األولية التي 
ستجمع )متى وكيف بدأ, كيف تطورت, كيف تتطور( لها قيمة وأهمية 

كبيرة ألجل  تشخيص الحالة. يتم التوصل إلى النتيجة مع تقييم هذه 
األمور مع األختبارات التصويرية والتحليلية معا.

أطلبوا من 
طبيبكم توضيح فيما إذا 
تشخيص حالتكم نهائي أم 

إحتمال. إضافة إلى ذلك حاول 
أن تفهم األسباب التي أدى 

الطبيب إلى هذه 
النتائج  
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في السيرة المرضية يأخذ الطبيب من المريض المعلومات التالية: 

• المعلومات الشخصية للمريض: أسم المريض, اللقب, جنس 
المريض, تاريخ الوالدة, المؤسسة األجتماعية التابعة لها, العنوان 

وأرقام الهواتف. 

• شكاوي المريض: يسأل المريض عن المشاكل الذي كان سببا 
لقدومه إلى الطبيب. 

• سيرة المريض: يوجه اسألة إلى المريض لتوضيح تفاصيل 
المشكلة التي يعاني منها,) متى بدأت, كم أستمرت, كم مستوى 
شدتها, الزيادة أو النقصان, هل سبق عانيت قبل ذلك من نفس 

المشاكل, هل هناك تغيرات يومية, فصلية , سنوية ( 

• السيرة الصحية الماضية للمريض: يسأل للمريض اسألة لتثبيت 
ولتوضيح األمراض التي عانى منها المريض مسبقا. )هل لديك 

مرض مزمن األن, هل عانيت من مرض في األونة األخيرة, هل 
لدية حساسية ما تعرفه, ماهي الحوادث, العمليات التي أجريتها 

وأمراض الطفولة لديك(.
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• السيرة العائلية للمريض: يسأل المريض عن األمراض الموجودة 
عند األقارب من الدرجة األولى لتوضيح فيما إذا المرض وراثي أم 

ال. )هل هناك أحد من العائلة لديه مرض مزمن, ماهي أسباب وفاة في 
حال حدوثه: األب, األم أألخ, األخت, الخال, خالة, عم , عمة( 

• األدوية التي يستخدمها المريض واإلدمانات: يسأل المريض عن 
أسماء األدوية التي استخدمها وسبب إعطائها في الفترة القريبة عندما 
راجع الطبيب. يستفسر عن مقدار الكميات التي يتناولها عن التدخين, 

الكحول, المخدرات, الشاي والقهوة التي تحتوي على الكيفائين.

• األستفسار الروتيني: يحاول فيها الطبيب توجيه األسئلة الى المريض 
مرارا عن الوظائف البدنية المعتادة لديه     ) النوم, البراز, التبول, 

الرغبة الجنسية(. 

ماهي المعاينة أو الفحص ؟ 

• العالمات الحيوية للمريض: هناك خمس أمور تبحث عنها كأولوية 
عند الحاالت الطارئة وبدون استثناء عند كافة المرضى: درجة 

الحرارة, النبض, معدل التنفس, الضغط والوعي. 

• الفحص البدني العام: أذا لزم األمر يقوم الطبيب بمعاينة القلب, 
الصدر, الرأس, الرقبة, نظام الدوران, البطن للوصول إلى السبب 

الجذري للمشكلة. بعد ذلك يقوم بفحص العضو أو المشكلة عند تثبيتها 

يستخدم كلمة األلتهاب كثيرا عند موظفي الصحة. األلتهاب, الجواب الذي يعطيه 
الجسم بإحالة خاليا المناعة إلى المنطقة المصابة من أجل حماية نفسه عند 

حدوث مشكلة صحية. العدوى: هي  الكائنات الحية الدقيقة )البكتيريا( التي تدخل 
إلى الجسم وتستطيع التكاثر والتي تسبب المرض. كل عدوى تؤدي إلى حدوث 

إلتهاب, لكن العدوى ليس السبب الوحيد لإللتهاب. دخول الجرثوم إلى الجسم 
تسمى باإلصابة, اما الفترة التي دخل فيها إلى الجسم وأبتداء المرض 

تسمى بفترة الحضانة. 
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كليا وبشكل تفصيلي. المعاينة العامة هي من أفضل الوسائل بعد 
السيرة المرضية لتمكين الطبيب من تشخيص حالة المريض. 

• النتائج اإليجابية: يقوم الطبيب بإعداد تقرير بعد تقييم كل 
األمور سوية وإستنادا إلى  شكاوي المريض, األسئلة الروتينية, 

النتائج السلبية التي تم الوصول إليها نتيجة المعاينة العامة 
والخاصة, النتائج المخبرية كالتحاليل. بهذا الشكل يعود الطبيب 

إلى التركيز ويستفيد من هذه المعلومات ويستخدمها ألجل 
المعاينة القادمة. 

• التشخيص األولي: هي ترتيب الطبيب احتمال حدوث األمراض 
من األحتمال األكبر إلى األحتمال األصغر إستنادا إلى النتائج 

اإليجابية عند المريض. 

• األختبارات أو الفحوصات المطلوبة : هي استخدام الطبيب 
الوسائل المخبرية والتصويرية  لتمييزالتشخيصاألولي ألجل 

الهدف المعين.
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حقوق المرضى

يمكن ألاي شخص أن يمرض, المرض ليس عار أو جنح أو أمر 
يتوجب الخجل. الشخص المريض هو الذي فقد صحته فقط لمدة 
معينة. ومن الطبيعي الجميع يريد أن يستعيد صحته . إضافة إلى 

ذلك, هناك حقوق للشخص المريض كما يكون للشخص السليم 
صحيا كونها إنسان. بشكل عام الحقوق العامة المتعلقة بالمرضى 

على الشكل التالي: 

• الحق في األستفادة من الخدمات الصحية بشكل عادل وإنصاف

• الحق في طلب المعلومات 

• الحق في إختيار المؤسسة الصحية وحق القدرة على التبديل 

• الحق في إختيار الموظف والحق على التعرف وتبديلهم 

• الحق في طلب تحديد ترتيب األولويات 

• حق الرعاية والعالج المناسب وفقا للمعايير الطبية المناسبة 

• الحق في إيقاف العالج أو رفضه 

• الحق في الرعاية الطبية 

• الحق من حصول على مساعدة مرافق وتوجيده 

• حق الزيارة وحق االحترام على القيم اإلنسانية 

• حق القيام بالواجبات الدينية 

• حق طلب إحترام الخصوصية 

• الحق  بعدم بدأ العالج بدون موافقته

قوموا بإلقاء نظرة 
من أجل الحصول 

على معلومات 
أكثر بشأن حقوق 

المريض. جزء 
الحياة وحقوق 
الصحة، كتاب 
حقوق االنسان 

لبرنامج تدريب 
األسرة.
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بعض المفاهيم التي يستخدمها موظفي الصحة 

طارئ : الحالة أو 
المرض الذي يكون 

فيه حياة المريض 
مهددة بالخطر

الحادة: فترة 
األعراض األولى من 
مرض ما التي تشاهد 

بشدة وسرعة

الحساسسية: رد الفعل 
السلبي الذي يقدمه 

الجسم لبعض المواد.

فقدان الذاكرة: فقدان 
كلي أو جزئي للذاكرة

المسّكن: مزيل أو 
مخفف األلم بواسطة 

األدوية

فقر الدم: هي 
إنخفاض عدد الخاليا 

الحمراء أو قيمة 
الهيموجلوبين في الدم 
إلى مادون المستوى 

العادي

التخدير: القيام 
بتخدير حاسية 

الحس والشعور 
عند المريض قبل 

العمليات الجراحية 
لعدم الشعور باأللم

الشذوذ: أن يكون 
خارج الشكل العادي, 

بنية فيها عيب, شاذ

األجسام المضادة: 
هي المواد التي 

تنتجها بعض الخاليا 
المناعية في الجسم 

للقضاء على العوامل 
ألتي تؤدي للمرض

المطهر: المادة التي 
تستخدم لمنع تكاثر أو 

تدمير الجراثيم

الترياق: المادة التي 
يخرجها الجسم 

للقضاء على تأثيرات 
السموم الداخلة للجسم

مضاد الفيروسات: 
هي المادة التي 

تقضي أو تمنع تكاثر 
الفيروسات

الخراج: الدمامل, 
تراكم القيح أو كيس 
القيح التي تظهر في 
مكان ما في الجسم 
وغالبا تظهر على 

شكل ألم , إحمرار و 
إنتفاخ تحت الجلد أو 

في الجلد.

النوبة: حدوث مرض 
دون أن يالحظ له 

أي اعراض من قبل, 
وضع متأزم

المناعة: هي المناعة 
المكتسبة بشكل 

طبيعي أو عن طريق 
لقاحات ضد الجراثيم

البكتيريا: هي 
الكائنات الحية التي 

تسبب المرض, 
التسوس والتخمر 

والموجودة عند 
األحياء واألتربة 

والماء

الضمادة: هي 
قطعة القماش التي 

تستخدم لتغطية مكان 
الجروحات أو لتثبيت 
الشاش المستخدم في 

الجروحات

البطن: البطن

القيح: األلتهاب, القيح

الخبل أو 
الجنون : فقدان 

الوظائف الفكرية  
كالذاكرة،الخرف و 

العته
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بعض وسائل التصوير والتدقيق التي تستخدم في 
فترة العالج , التشخيص, المعاينة 

األكتئاب: األكتئاب 
النفسي والجسدي, 

االشمئزاز

الملحمة: التقرير 
الذي يعطى للمريض 

عند خروجه من 
المشفى والذي 

يحتوي على كافة 
التحاليل والتقارير 
المخبرية التي تم 
إجراءها بالمشفى 

والتي ستسهل عملية 
التشخيص عند ذهابه 
إلى مشفى أو طبيب 

أخر في وقت أخر

الوراثي: مايتعلق 
بالجينات، يحدد 

بالجينات

األورام الخبيثة: 
الورم الذي يستمر 

بعد العالج أو 
يستحيل عالجه

النظافة: وفقا لالنظمة 
الصحية والنتنظيفية

الكيس: مكون ينتجه 
الجسم, محاط بغشاء, 
عادة يتشكل في داخله 

الماء والقيح

العالمات السريرية: 
التغيرات الطبيعية 

والوظيفية التي 
يالحظها الطبيب عند 

المريض

الكولسترول: هي 
مادة موجودة ضمن 

دهون النباتات 
والحيوانات وعند 
وجودها في الدم 

زيادة عن حجمها 
الطبيعي تسبب 
تصلب الشرايين

المزمن: المرض 
الذي يستمر زيادة 

عن فترتها الطبيعية, 
مزن, ثابت.

فترة الحضانة: هي 
الفترة التي تدخل فيها 
الجراثيم إلى الجسم و 

حتى بداية أعراض 
المرض.

تصوير األوعية: تصوير األوعية 
بعد حقن مادة داخل الوريد

الخزعة: أخذ قطعة من األمسجة 
لدراسة هيكلها تحت المجهر

Dakriyosistografi: الفحص 
اإلشعاعي للقناة والكيس الدمعي

تخطيط الدماغ: تخزين التغييرات 
التي تجري في التيار الكهربائي 
التي تنشأ في الدماغ على شكل 

مؤشرات

تخطيط القلب : الرسم البياني 

أو المخطط الناتج عن طباعة 
التيارات الكهربائية الناشئة خالل 

عمل القلب

تخطيط ضربات القلب: وسيلة 
تستخدم فيها الموجات الصوتية 
عند فحص نظام القلب واألوعية

التصوير الشعاعي للثدي: تصوير 
الثدي

مقياس توتر العين: قياس ضغط 
داخل العين

التصوير الومضاني: يعرض 
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التثقيف: هي عملية 
تزويد واستنساخ 

الكائنات الدقيقة في 
ظل شروط مخبرية 

مناسبة

اآلفات: تشوهات أو 
تغيرات في األنسجة 

أو الخاليا.

التهاب السحايا: 
التهاب في خاليا 

الدماغ

المعاينة : عملية 
البحث وفحص 

الشخص إذا كان عنده 
مشكلة أم ال

العقيدات: أمراض 
على شكل درنات 

بقطر اصغر من 1 
سم

العملية: عملية 
جراحية، اإلسعاف 

الجراحي

العضوية: تلك 
المتعلقة بالمواد التي 

تنتجها األحياء أو 
بواسطة األحياء.

الوذمة: تراكم 
السوائل المفرطة 

في األنسجة )عادة 
على الوجه و اليدين 

و القدمين وبعض 
األعضاء الداخلية(

الضوضاء: يعيش 
في أو على مكان 

دائم أو مؤقت داخل 
الكائن الحي من أجل 
تأمين الغذاء والمكان 

،الطفيلية.

المرضية: عالمة 
المرض, المرض, 

غير طبيعي

Pomade مرهم: 
مرهم

الرويتين: المادة 
الرئيسية للخاليا الحية 

, المادة الطبيعية 
التي توجد في البيض 

والحليب

الهيئة المختصة بعد حقن المواد 
المشعة.

التصوير الشعاعي: طريقة 
تصوير العضو بواسطة التصوير 

الشعاعي

التصوير المقطعي: تصوير 
المثانة و المسالك البولية و والكلي 

مع فترة زمنية معينة بغرض 
تشخيص نظام المسالك البولية

التنظير: كافة وسائل التصوير 
التي تستخدم لغرض المعالجة 

أو بعض األحيان ألجل المعاينة 
بغرض تسهيل رؤية األعضاء 

مثل المعدة واألمعاء والرئتين 
بسهولة ليتم فحصها

تنظيرالقصبات: تصويرالرئتين

تنظير اإلثنا عشري:عرض االثني 
عشر.

تنظيرالمعدة: تصويرالمعدة.

تنظير القولون: تصوير األمعاء 
الغليظة

تنظيرالبطن: تصوير تجويف 
البطن

تنظير المريئ: تصوير المريء
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المرض النفسي 
الجسدي: المرض 
الذي يحدث نتيجة 

تأثير العوامل النفسية 
والعقلية

اإلنعاش: القيام 
باإلجراءات الطبية 
السريعة إلسترجاع 

الوظائف الحيوية 
للجسم الذي فقد 

حيويته نتيجة اسباب 
مختلفة .

التأهيل: إعادة 
الحركات الفيزيائية 

إلى وضعها الطبيعي, 
تصحيح.

الصفراوية: السائل 
األخضر األصفر 
الذي يشارك في 

هضم الدهون المفرز 
من قبل خاليا الكبد

األورام الحميدة: هب 
األورام التي ال تسبب 

مشاكل بعد العملية 
الجراحية, األورام 

التي ال تنتشر.

األعراض: مؤشر 
أو منبه يالحظ من 

طرف المريض فقط.

متالزمة:عالمة 
خاصة بمرض معين.

تشنجات : تقلص 
عضال ت القلب 

والمعدة بدون إرادة  

سماعة الطبيب: 
لالستماع الى قلب 

المريض والحركات 
الداخلية

حبوب : الحبوب

الجير: 
تحريكاألسنان.

الدودة الشريطية: 
الطفيليات المعوية، 

وشاح،والديدان 
المسطحة.

األورام: األورام التي 
تدث في األنسجة 

نتيجة التكاثر المفرط 
للخاليا

الفيروس : نوع من 
الجراثيم . هناك فارق 

بين الجراثيم من 
حيث الضرر. كمثال 
البكتيريا في تكاثرها 

تصيب الخاليا 
من الخارج بينما 

الفيروسات تصيب 
الخاليا من الداخل و 

تعدل الشيفرة الوراثية 
و تستخدم المصادر 

التي تنتج منها الخلية 
ما يبقيها على قيد 

الحياة
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األمعاءالدقيقة

األمعاء الغليظة 

المعدة

الكبد

القلب

الرئة

الحلق
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لقاء الطبيب – المريض 

في األسفل تم إعطاء الخطوط العريضة للقاء الطبيب مع المريض لكن بشكل غير 
مرتب – قم بترتيب األمور أدناه. 

يقوم الطبيب بمعاينة المريض 

يقول الطبيب بمحاولة فهم مشكلة المريض بتوجيه اسئلة له 

يشخص الطبيب الحالة 

يقوم الطبيب بتحديد وسائل العالج مع المريض 

إذا لزم األمر يقوم بإجراء الفحوصات المخبرية والتصويرية 

يقوم المريض بمراجعة الطبيب ويشرح له مشكلته 
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األنشطة

أي منها ماذا؟

قوموا بكتابة اسماء األعضاء الموضحة باألسهم.
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الشكر والصالحيات
تم إعداد هذا الكتاب المدرسي والمعلومات التي يحتويها من قبل أدام )مركز 
االستشارات التعليمية واألبحاث( نيابة عن المديرية العامة للخدمات االسرية 

واالجماعية بدقة وبذل جهد جهيد، ويستهدف تقديم المعلومات في اإلطار العام بدالً 
من الخوض في موضوع محدد او مواضيع معينة بشكل مفصل للغاية. وبشكل 

مناسب لذلك ليس ما يستهدف بهذه المواد المعلومات هو تقديم التوصيات والخدمات 
في السياقات المهنية واألكاديمية. جميع أنواع المخاطر التي قد تظهر نتيجة استخدام 

المواد والمعلومات التي تحتوي عليها عائد للقارئ والمستخدم. يتم تحمل المخاطر 
والمسؤوليات المتعلقة بجميع أنواع االضرار الناشئة من هذا االستخدام من قبل القارئ 
والمستخدم تماماً. ال تأخذ المديرية العامة للخدمات االسرية واالجماعية وأدام )مركز 
االستشارات التعليمية واألبحاث( مسؤولة بسبب االستخدام المذكور )بما فيه االمور 
الناشئة عن االهمال أيضا( عن دعوى متعلقة بالعقد، وال عن االضرار الخاصة او 
غير المباشرة او العارضة الناجمة من القوانين او الفعل الجائر، وال عن التعويض 

اإلجرامي.

نتقدم بالشكر الجزيل الى كل من علي احسان تاشجي، آصليخان آردج جوبانر، أيهان 
توكجوز، آيال آخابجوم، عائشة جوني، أبو بكر شناتش، أسين جبر، فيجن يلماز، 

جولباهار قرقماز، جلخانم بايراك، خليل أكشي، حواء سوال، إيشيل بولوط، إيلكر إينان 
بالكان، لطفية مسلمانأوغلو، م. احسان قرمان، مقبولة توكور كسجين، محمد عاكف 

كاران، محمد عاكف قرقوش، محمد باهار، محمد زكي آيدين، مينه أويانك، مصطفى 
جاكرجا، مصطفى أوترار، نوراي أيانك، نوراي كردي، نريمان ج. كاراتكين، أورهان 

آكنأوغلو، عمر أوغور كنججان، ربيعة باباليأوغلو، سعيد أزسوي، شوكت باهار 
أزفارش، شعله سلمان، الجمهورية التركية وزارة الصحة رئاسة مؤسسة صحة الشعب 

التركية، الجمهورية التركية وزارة الصحة المديرية العامة لتطوير الصحة، طوبى 
دورغوت، تولين كايهان، وحدي جوبان، فورال قرطل، يوسف آلبايدن، المتطوعين 

لحقوق المرضى، وقف الحياة، كاساد-د )جمعية تضامن مسعفي النساء(، وقف لقمان 
الحكيم للصحة، جمعية الصحة، يشيآلي ألجل التوصيات والنقد. كما نتقدم بالشكر 

الجزيل الى المذكورين أدناه من االشخاص والمؤسسالت الذين سمحوا الستخدام 
صورهم ورسومهم أثناء استعداد الكتاب. 

أدام )مركز االستشارات التعليمية واألبحاث(: 45،136،137،138 يحيا آالكاي، 
fotoli.com.tr: 9 اإلن كات، 9 أووز، 9 راديفوجه، 9 رولفيماجيس، 9 سيباستيان 

كاوليتزكي، 9 تورهان أرباش، 10 إسوفوتو، 11 سوين كامين، 12 اإلن كات، 
18 ممي، 17 تورهان أرباش، 19 آدام برزيزاك، 20 آندرفان ديرفين، 25 خاقان 

جوبانجي، 28 تورهان أرباش، 29 آدام رادوساولجيويج، 31 وان سمل صقور، 36 
أووز، 39 جاسمين مردان، 49 إلنيا باجلياريني، 53 آرجوس، 583 دريندرينجس، 

58 دافورر، 6 بافيل لوسفسكي، 60 جاي هو، 62 بتير غالبريث، 68 جودفير، 
70،72،74 أووز، 90 كريستيان سيوبانو، 91، 97 ماثيو كول، 92 تورهان أرباش، 
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93 تريكاندشوت، 94 آنّا جيلنوكوفا، 94 أوجيني أزهوف، 95، 97 أووز، 96 كلب 
فيش، 101، 104 آندريا دانتي، 102 ماكس تاجتيج، 105 آندري بزوغلوف، 106 

ديّدين، 107 آندريا دانتي، 110 لوريلين مدينة، 115 آندريس رودريجيز، 120 كيلو 
هرتز، 121 جاتالين بيتوليا، 123 غينا سانديرس، 125 ليزه ف. يونج، 126 أن أس 
فوتوغرافي، 132 آركادي، 133 ماريو، 135 كارلوّسيلّير، 139 يوري آركورس، 

142 كور-هان، 146 إلنيا باجلياريني، 

غيتي اماجيس، 24، 58 ألتريندو اماجيس، 40 فثلث انلمتد، آي أن سي./ كارول 
ومايك ورنر، 48 كاليستا اماجيس، 52 كاوس، 65 جاك آنديرسين، 66، 89 سكنك 
بيشتر كو، 67 نيكوالس ميديكال أرت، 84 جون ستيوارت، 86 إلينور كروكي، 86 

أكسفورد / صور المكتبة العلمية، 82 باسكال بيريه، 102هيالنة كيري، 114 ليف 
كالّسين/ جدعون كيفر /واله إلّوسترايشن، 116 روك كانالس فوتوغرافي، 117 

تصميم فراي المحدود، حسن آيجن: 6، 14، 32، 42، 50، 56، 68، 82، 90، 
134 ،118 ،108 ،100

www.aile.gov.tr  →  : لمزيد من المعلومات

www.aep.gov.tr  → 



36

مصطفى جتين 
بعد تخرجه )2002( من جامعة اسطنبول كلية الطب، أكمل 
إختصاصه  )2008( في مشفى مؤسسة الغرباء قسم الطب 

النفسي. بدأ حياته األكاديمية في مشفى مؤسسة الغرباء كمساعد 
باحث في قسم طب األسرة ، ثم واصل عمله كمساعد باحث في 

جامعة سليمان ديميرال في مقعد الطب الرياضي. فام بإجراء 
دراسات في مجاالت  محو األمية الصحية، ومحو األمية المالية، 

وتحسين وتقييم الوظائف  داخل األسرة . وقد تم نشر كتاباته 
األكاديمية في عدة مجالت متخصصة. وعمل في عيادة طب 

األسرة للقيادة القطرية لقوات الدرك في اسطنبول كطبيب أسرة، 
وفي المشفى الدولية  سييرت بايكان كطبيب أسرة. وهو يعمل اآلن 

كطبيب أسرة في مستشفى خاصة في مدينة بورصة. 
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ال يباع بالمال

لقد تم ترجمة واستنساخ هذه الوثائق بالدعم المالي من اليونيسيف


