
ضيرملل تامولعم

ةمواقملا ةيبھذلا ةيدوقنعلا تاروكملا
 – اھريغ و نيليسيثيملل
ميثارجلا هذھ نع هفرعت نأ يغبني ام

،ئراقلا يزيزع ،ةئراقلا يتزيزع
ةببسملا تاناتنالل ابسانم اجالع ةداع ةيويحلا تاداضملا ربتعت
نم ديدعلل ةمواقملا ميثارجلا ضعب كانھ نأ الإ .ميثارجلا لبق نم
ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلاب ىمسي ام اذھ و .ةيويحلا تاداضملا
ةيدوقنعلا تاروكملا يھ ةرھش ميثارجلا هذھ رثكأ .ةيودألل
.ASRM:راصتخا – نيليسيثيملل ةمواقملا ةيبھذلا

و ،ميثارجلا هذھ ىلع رثؤت ال ةيويحلا تاداضملا مظعم نأ ذإ
رطاخملل ةريخألا ةنوآلا يف مالعإلا لئاسو تقرطت ام اريثك
و نيليسيثيملل ةمواقملا ةيبھذلا ةيدوقنعلا تاروكملا اھلكشت يتلا
ببسي كلذ نأ ثيح ،ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ىرخألا ميثارجلا
اقح مھ نم تامولعملا هذھ كل حضوت.سانلا نم ريثكلا ىدل اقلق
ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا رطخل ةضرع رثكألا صاخشألا
.نيرخآلا و كسفن ةيامح كنكمي فيك و ةيودألل

ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا :ةدحاو ةحمل يف

اھببست يتلا تاناتنالا ةجلاعمب ماع لكشب ةيويحلا تاداضملا موقت■
.ميثارجلا

ديدعلا ةمواقم ىلع ةردقلا اھل يتلا ميثارجلا ضعب كانھ نأ الإ■
ةددعتملا ميثارجلاب ىمسي ام اذھ .ةفلتخملا ةيويحلا تاداضملا نم
دقفتو اھيلع رثؤتال ةيديلقتلا ةيودألا نأ ثيح ،ةيودألل ةمواقملا
.اھتيلاعف

ةـمواـقـملا ةددعـتملا ميثارجلا عـم رشاــبملا كاــكتحإلا لكشي ال■
ال مھنأ ثيح .ءاحصألا صاخشألا ىلع ارطخ ةداع ةيودألل
يف نيرخآ صاخشأل ىودعلا لقن مھنكمي مھنأ الإ ،نوضرمي

.ميثارجلل مھلمح ةلاح

نم نوناعي نيذلا كئالوأ مھ رطخلل ةضرع رثكألا صاخشألا■
ةياعر رود و تايفشتسملا يف صاخ لكشب ،ةعانملا فعض

يف ببستت نأ ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلل نكمي .نينسملا
جالعلا نوكي .دلجلا ىلع وأ نيتئرلا يف الثم ،ىودعلاب كتباصإ
تاداضملا ددع نأل ،ىودعلل اھريوطت ةلاح يف ةبوعص رثكأ
يف ىودعلل نكمي .اليئض نوكي ةلاحلا هذھ يف ةلاعفلا ةيويحلا
.ةايحلا ىلع ارطخ لكشت نأ تالاحلا أوسأ

كسفن ةيامحل ةيحصلا ةفاظنلا دعاوق ضعبب مازتلالا كيلع يغبني■
كلذ و ،ةصاخ ةيمھأ ماظتناب نيديلا لسغ يستكي .ىودعلا نم
.راشتنإلا نم ضرملا تاببسم عنمي هنوك

؟ميثارجلا قيرط نع ىودعلا متت فيك

ىلع اضيأ لمعت اھنكل .ضرملل تاببسم ةباثمب ميثارجلا دعت
ىلع ميثارجلا نم ديدعلا عمجتت نأ يعيبطلا نم :انتحص ةيامح
ءاعمألا و فنألا و مفلا نم لكل ةيطاخملا ةيشغألا ىلع وأ انترشب
،ايقاو ازجاح اعم لكشت ثيح .ىرخألا ءاضعألا ضعب و
ىلإ برستلا ةيلمع ضرملا تاببسم ىلع بعصُت يلاتلابو
نع ةبيرغلا كلت وأ ةشياعتملا ءاوس ،ميثارجلا نكمتت .انماسجأ
ةلاح يف وأ ةفيعض ةعانملا اھيف نوكت يتلا تالاحلا يف ،مسجلا
لوصولا نم ،ةيطاخملا ةيشغألا و ةرشبلا ىوتسم ىلع تاباصإ
ةيموثرجلا تاباھتلالا .ىودعلا يف ببستلا يلاتلاب و مسجلا ىلإ
،ةيلوبلا كلاسملا تاباھتلا و ،يوئرلا باھتلالا يھ اعويش رثكألا
.دلجلا وأ ،حورجلا تاباھتلا و
يذلا ،مدلا ممستب مدلا ربع ميثارجلا اھيف رشتنت يتلا ةلاحلا ىمست
ضعب فئاظو يف لشف ىلا تالاحلا أوسأ يف يدؤي نأ نكمي
ام ةداع .ةايحلا ىلع ارطخ لكشي نأ نكمي يلاتلاب و ،ءاضعألا
ةـلاـح يف ةديج ةـيلاـعــف تاذ ةــيودأ ةــيويحلا تاداضملا نوكت
.ميثارجلا فعضُت وأ لتقت اھنأ ثيحب ،ةيموثرجلا تاباھتلالا

؟ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا نوكتت فيك

نا نكمي يلاتلابو ،ةريبك دادعأب و ةريبك ةعرسب ميثارجلا رثاكتت
ةساسح ريغ ميثارجلا هذھ حبصت ثيحب ينيجلا بيكرتلا ريغتي
نم وجنت نأ ميثارجلا هذھ عيطتست يلاتلابو ،ةيويحلا تاداضملل
ىلع اھتردق ثيروت ىلع لمعت و ةيويحلا تاداضملاب ةجلاعملا
تاداضملا نم ديدعلل ةمواقم ةردق ميثارجلا كلمت .ةمواقملا
دعت ال .ةمواقملا ددعت نع ةلاحلا هذھ لثم يف ثدحتن ،ةيويحلا
تاناتنا ببست الو ،اھريغ نم ةروطخ رثكأ ايئدبم ميثارجلا هذھ
نأل ،ةبوعص رثكأ هجالع نوكي اباھتلا ببست امنإو ،ةرركتم
.ةلاحلا هذھ لثم يف الاعف نوكي ةيويحلا تاداضملا نم اليلق اددع
ةيويحلا تاداضملا نم لك ديدحت نم ةيربخملا تارابتخإلا نكمت
.ةلاعف ريغ نوكت يتلا كلتوأ ةلاعف نوكت يتلا
ىلإ صوصخلا هْجَو ىلع ةمواقملا ةددعتم ميثارجلا نوَكَت عجري
نوكي ثيح ،حيحصلا لكشلاب لمعتسُت ال ةيويحلا تاداضملا نوك
.ةضفخنم تاعرجب وأ ادج ةريصق ةدمل وأ اطرفم لامعتسالا
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كسفنب هب مايقلا كنكمي ام

بنجتل هذاختا نكمي ءارجإ مھأ ضرملا تاببسم رشن يدافت لكشي■
رشتنت .ةيحصلا ةفاظنلا دعاوقب مازتلالا متي نأ ةطيرش ،ناتنالا
نإف اذھل .نيديلاب رشابملا سمالتلا قيرط نع ميثارجلا نم ديدعلا
.ديج لكشب و ماظتناب نيديلا لسغ :يھ ةيمھأ رثكألا ةدعاقلا

ةفاظنلا تامزلتسم و هجولا تافشنم و تاطوفلا نوكت نأ يغبني■
يصخشلا كلامعتسال ةصاخ نانسألا فيظنت ةاشرف لثم ةيصخشلا
.طقف

كلذ قيقحت نكمي و ،افيظن هيف شيعت يذلا طيحملا نوكي نأ يغبني■
دحأ ةباصإ لاح يف امأ ،ةيداعلا ةيلزنملا فيظنتلا داوم ةطساوب
،ةعانملا يف فعض نم هتاناعم وأ يدعم ضرمب ةرسألا دارفأ
ِرسفـتسا .ةصاـخ تارھطم لاــمعــتسإل ءوجلــلا يرورضلا نمف

.كلذ نع كبيبط

06 قوفت يتلا ةرارحلا تاجرد ةمواقم ميثارجلا مظعم عيطتست ال■
نيصاخلا ليسغلا و خبطلا يناوأ نم لك فيظنتب مق .ةيوئم ةجرد
.ةعفترم ةرارح تاجرد لامعتسا عم ماظتناب كب

يلماح شياعت نأ ،ةديج ةحصب عتمتت تنك اذإ ةلاح يف ،كنكمي■
مھتقناعم كنكميو ةيداع ةفصب ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا
فيظنتب مق .ادج اليئض ىودعلاب ةباصإلا رطخ نوكي ثيح ،اضيأ
.كلذ دعب اديج كيدي

ةددعتملا ميثارجلا ىودع لاقتنا يدافت ةيغب ،تايفشتسملا مزلت■
،ةصاخ ةفاظن دعاوق عابتاب ،نيرخآلا ىضرملل ةيودألل ةمواقملا
ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلل يلماح صاخشأ دجاوت ةلاح يف كلذ و
ضرغلا اذھل عبتا .ميثارجلا هذھ ببسب ناتناب نيباصملا وأ ةيودألل
.ىفشتسملا يفظوم تاميلعت

،ةفيعض ةعانم وأ ةحوتفم احورج كيدل تناك اذإ ،كيلع بجي■
ىضرملا وأ ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا يلماح بنجت
.ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا نع ةمجان تاناتناب نيباصملا

لمحت ال كنأ نم دكأتلل ماع صحف ءارجإ يرورضلا نم سيل■
ىلع تنك اذإ لاح يف ىتح كلذكو ،ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا
.ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلل لماح صخش عم رشابم لاصتا

لماوع كيدل و ةيحارج ةيلمعل عوضخلل ةجاح يف ةرم نوكت دق■
كيلع بجي .ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلاب ةباصإلل ةروطخ
ةرورض ،ةيلمعلا ءارجإ لبق ،كبيبط عم شقانت نأ ةلاحلا هذھ يف
.ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلل سسحتلا تارابتخا ءارجإ

ميثارجلا نع ةجتان ىودع ثودح ةيلباق ةدايز لماوع
ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا

صاخشألل ةيذؤم ريغ ةداع ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا دعت
ةروطخلا لماع نوكي :ينعي اذھ .ةديج ةعانم مھيدل نيذلا ءاحصألا
نكمي .ادج اضفخنم ميثارجلا هذھ عم سامتلا لالخ نم ناتناب ةباصإلل
ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلل يلماح اونوكي نأ ءاحصألا صاخشألل
ةفرعم مھيدل نوكي نأ نود ىتح و ضرمب اوباصُي نأ نود ةيودألل
صاخشألا ءالؤھ موقي امدنع ادقعم رمألا حبصي .ميثارجلا هذھل مھلمحب
نيذلا و ،ةفيعض ةعانم يوذ صاخشأل ميثارجلا هذھ لقنب ملع نود
ديزت .ةجلاعملا ةبعص تاباھتلاب ةباصالا رطخل ةضرع رثكأ نونوكي
:ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلاب ةباصإلا رطخ نم ةيلاتلا لماوعلا

رودب ةماقإلاوأةيضام رھشأ ةتس لالخ ام ىفشتسمب ةماقإلا■

ةيضيرمتلا ةياعرلل ةمئادلا ةجاحلاوأنينسملا ةياعرل

ةيضام رھشأ ةتس لالخ ةيويحلا تاداضملاب جالعلا■

ةبوعصب ءافشلل لثامتت مجحلا ةريبك و ةحوتفم حورج دوجو■

الثم ةناثملا يف ،مسجلا يف )ةرطسق( بيبانأ دوجو■

ةعانملا زاھج فعضت يتلا ةيودألا وأ ضارمألا■

ىلع ةروطخ لماع لكشت نأ ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلل نكمي
تايلمعل مھعوضخ دنع كلذ و اھل نيلماحلا ءاحصألا صاخشألا

نع ةمجانلا حورجلا ىلإ للستت نأ ميثارجلا هذھل نكمي ثيح ،ةيحارج
.تاباھتلا اھيف ببست نأ يلاتلاب و ةيحارجلا ةيلمعلا

ميثارجلا نع ةمجانلا تاباھتلإلاب ةباصإلا ةريتو يھ ام

؟ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا

ىلع ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا نع ةمجانلا تاناتنالا رھظت
و ىضرملا نم ديدعلاب ةيانعلا اھيف متت يتلا نكامألا يف حجرألا
ةياعر رود و تايفشتسملا يف يأ ،ةفيعض ةعانم يوذ صاخشألا
ىضرملا نم ديدعلا دجوي ثيح تايفشتسملا يف صاخ لكشب و ،نينسملا
نوكي ىودعلاب ةباصإلا رطخ نإف يلاتلاب و ،ةروطخلا لماوعل نيلماحلا
راشتنا يف ايناملأ يف ةنس لك صخش000005 يلاوح مھاسي :ربكأ انھ
ميثارجلا لالخ نم كلذ نوكي ام ابلاغو ,يفاشملا نم ةبستكملا تاناتنالا
ىلإ كلت نيب نم ىودع00003 يلاوح ببس دوعي .مسجلا يف ةشياعتملا
ناتنا001 نيب نم6 ينعي اذھ .ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا
.ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا ىلإ دوعي ىَفْشَتُْسملاَ ِنم َبَسَتُْكم

تامولعملا نم ديزملا
ةيفاضإ طباور و تاَّيِجَھْنَملا ،رداصم
:يلاتلا طبارلا تحت ةيفاضإ طباور و تايجھنملا ليلد ،ةلمعتسملا عجارملا عيمج دجت
regerre-etnetsiseritlum/kidohtem-dnu-nelleuq/nenoitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www

gro.ofnitap.www:“ةيويحلا تاداضملا„ عوضومب ةصاخلا ةرصتخملا تامولعملا نم ديزملا

673000/QZA/1016.01 :IOD

e™ GCW«Ö Gdàë«Éä

ةيودألل ةمواقملا ةددعتملا ميثارجلا

Patienteninformation „Multiresistente Erreger“ – Arabische Übersetzung

◄

:نومضملا نع لوؤسم
 )QZÄ(بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا
ed.qza@noitamrofninetneitap:ليميإلا
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