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  ىلوألا ةتسلا عیباسألا 
 ةبسنلاب ةماھ ةرتف يھ كلفط ةدالو دعب عیباسأ ةتس لوأ نإ
 .ةیرطلا ةجسنألاو تالضعلا يفاعتو ءافشل

 ةحارلا
 نإ ذإ ةدالولا يلت يتلا ىلوألا مایألا يف عاطتسملا ردق يقلتسا
 كلذب مایقلا يلواح .جاعزنإلاو مُّروتلا فیفخت ىلع دعاسی كلذ
 لالخ رھظلا دعب ىرخأ ةعاسو حابصلا يف ةدحاو ةعاسل
 .كلفط ةدالو دعب ىلوألا ةتسلا عیباسألا

 جلثلا
 يلمعتسا ناجِعلا ةقطنم طیحم يف ملألا وأ مُّروتلاب ترعش اذإ

  يدكأت .ةقیقد ٣٠ ىلإ ٢٠ نیب امل ةدامضب ةفوفلم جلث ةوبع
 ثالث ىلإ نیتعاس لك كلذ يلعفاو كترشبل اھتسمالم مدع نم
 .كظاقیتسا ءانثأ تاعاس

 طغضلا
 لكش نسحتل مدختست يتلا كلتك ةمعادلا ةیلخادلا سبالملا نإ
 دقو ةقطنملا معدتس ةطغاضلا ةیلخادلا سبالملا وأ مسجلا
ّفخت  .مُّروتلا ضِ

 ةیضایرلا نیرامتلا
 ةقطنم ىلإ مدلا لوصو طیشنت ىلع ضوحلا عاق نیرامت دعاست
 ةسراممب ءدبلا نمآلا نم .ءافشلل ةبسنلاب ماھ رمأ اذھو ناجِعلا
 ناكمب ةیمھألا نمو .ةدالولا نم نیموی وأ موی دعب نیرامتلا هذھ
 نأ كیلع بجیو .ناجِعلاو ضوحلا عاق تالضع داھجإ مدع
  ربكألا لافطألا لثم( ةلیقثلا نازوألا لمحو كاسمإلا يبنجتت

 .ةیساقلا ةیندبلا نیرامتلاو )لیسغلا ةلس ،قُّوستلا سایكأ ،اًنس

 ةیئاذغلا ةیمحلا
 نیجاتحت دق ،ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةجردلا نم قُّزمت كیدل ناك اذإ
 ةرشع ىلإ ةعبس لوأل فایلألا ةضفخنم ةیئاذغ ةیمح لوانت ىلإ
ّفخیس ام اذھو .مایأ  ضِفخیو كئاعمأ لامعتسال كتجاح نم ضِ
 كاسمإلا بُّنجتلو .ةرثأتملا ةقطنملا ىلع طغضلاو داھجإلا نم
 فیطل ّنیلم ةیئاذغلا كتیمح ىلإ فاُضیس ءافشلا ةرتف ءانثأ
 كترداغم لبق ةیمحلا هذھ ةیذغتلا يئاصخأ كل حرشیسو .ةدعملل
 ةیمح ىلإ يجیردتلا لاقتنإلا كیلع ،مایأ ةرشع دعبو .ىفشتسملا

 .اھتعیبط ىلإ ءاعمألا ةكرح دوعت يك فایلألاب ةینغ ةیئاذغ

 سنجلا
 لوألا يبطلا كدعوم دعب ام ىلإ سنجلا ةسرامم بُّنجت بجی
 .ناجِعلا ةدایع يف

 ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةجردلا قُّزمت وھ ام
 ةدالولا ءانثأ قُّزمتلل جرشلاو لبھملا نیب ام ةقطنملا ضرعتت دق
 .ةیلبھملا ةیعیبطلا
 ةرصاعلل يئزج قُّزمت نع ةرابع وھ ةثلاثلا ةجردلا قُّزمت  •

  ةرطیسلا يف دعاست يتلا تالضعلا نم ةعومجم( ةیجرشلا
 .)جرشلا ةانق ةحتف ىلع

  ةرصاعلاب قحلت ةباصإ نع ةرابع وھ ةعبارلا ةجردلا قُّزمت  •
 .جرشلا ةانق لخاد ىلإ لصتو ةیجرشلا

 

 قُّزمتلا لوصح دعب كب ةیانعلا
 نینتعت فیكو ھل تضرعت يذلا قُّزمتلا عون بیبطلا كل حرشیس
 ملألا فیفخت يف ةدعاسملل ءاودلا كلوانتب يصویس ھنإ امك ،كسفنب
 .باھتلإلا لوصح رطخ ضیفختو كاسمإلا بُّنجتو

 جرشلا يف اھلاخدإ بجی يتلا ةیودألا مادختسا نع يعنتمإ
 .)لیماحتلا(

 يفو ينالدیصو دیلوت ةلباقو يئایزیف جلاعم كتیاعر يف كراشیس 
 :ةیفیك لوح كیلإ نوثدحتیسو ،ةیذغت يئاصخأ نایحألا ضعب

 .)ةصاخ ةیئاذغ ةیمح ىلإ نیجاتحت دق( كاسمإلا بَّنجت  •
 .ءافشلاو لامدنإلا ىلع كحرج ةدعاسم  •
 .مرولا فیفختو ملألا نیكستل جلثلا لامعتسا  •
   .ةباصملا ةقطنملا ةفاظن ىلع ظافحلاو مامحتسالا   •
 .اھب نیأدبت ىتمو ضوحلا عاق نیرامت ةسرامم  •

 يناجعلا قُّزمتلا
 ةعبارلاو ةثلاثلا ةجردلا تاقُزمت
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 سداسلا ىلإ ثلاثلا عوبسألا ــ ةیفاعلا ةداعتسا جمانرب
 ربكأ ةوقب دشلا نم ينكمتت ىتح ةیندبلا نیرامتلا جمانربب يمدقت
 ةلصاوم نم نكمتلل يعسا .لوطأ ةرتفل دشلا ةلصاوم نم ينكمتتلو
 .تارم رشع راركتلاو يناوث رشع وأ سمخ ةدمل دشلا

 لثم ةفلتخم تایعضو يف مویلا يف تارم ثالث نیرمتلا اذھ يرِّرك
  نیلعست امدنع ضوحلا عاق ّيدشت نأ بجی امك .فوقولاو سولجلا
 .ام اًنزو نیعفرت وأ

 )جورخلا( ةیعیبط ءاعمأ ةفیظو
 .ضوحلا عاق فاعضإ ىلإ يدؤت دق زُربتلا دنع داھجإلاو كاسمإلا نإ
 ضوحلا عاق ةیامح ىلع كدعاسیس زُربتلا يف ةدیج تاداع عابتا نإ
 .ءاعمألاب مّكحتلا نادقف وأ لوبلا سلسل ضرعتلا رطخ للقیو

  ةیمح نیلوانتت تنك اذإ اًیجیردت كماعط يف فایلألا ةدایزب يموق   •
 .فایلألا ةضفخنم ةیئاذغ

 بوبحلا ،تاوارضخلا ،ةھكافل فایلألاب ةینغلا ةمعطألا لمشت   •
 مویللیسلاك ةیعیبطلا فایلألا تالمكمو ،ففجملا  خوخلا ،ةلماكلا

 مویلا يف ءاملا نم نیرتیل ىلإ فصنو رتیل نیب ام يبرشا   •
  يشملاك ةیمویلا نیرامتلاب يعتمتسا   •
 ضاحرملا لامعتسال كمسج ةجاح يلھاجتت ال   •
 كئاعمأ غیرفت نم دُكأتلل ضاحرملا مادختسا دنع كتقو يذخ   •

 .مات لكشب

  ضاحرملا نیسلجت امدنع

 نم ىلعأ كیتبكر  نوكت يك نیمدقلا تحت ةیلبط يلمعتسا   •
 نیكرولا

 نیتدعابتم كیمدق ءاقبأ عم مامألا وحن ةینحنم تنأو يسلجا   •
  .كیتبكر ىلع كیقفرمو

  يخرتست  كتدعم يعد   •
 .ةسھسھ توص يردصأ وأ قمعب يدھنت .كسفن يسبحت ال   •
  غیرفت نیح ةصاخو اھمعدل ةیحارجلا بطقلا ىلع كیدی يعض   •

  .ءاعمألا

 ضوحلا عاق تالضع نیرامت
 ةدوجوملا تالضعلا نم ةماھ ةعومجم يھ ضوحلا عاق تالضع
 ةرطیسلل كدعاستو ضوحلا ءاضعأ معدت يھو ضوحلا لخاد اًقیمع
  .كلفط ةدالو دعب يفاعتلل ةماھ نیرامتلا هذھو .كئاعمأو كتناثم ىلع

 
 سماخلا ىلإ يناثلا مویلا ـ فیطل جمانرب
 ىلع يقلتسا وأ ىلعألا وحن كیتبكر ينث عم كرھظ ىلع يقلتسا

 .كبناج

 نأ بجی ـ جرشلاو لبھملا ةقطنمب ةطیحملا تالضعلا فطلب يدش
 قبا .ملأ يأب ِترعش اذإ نیرمتلا نع يفقوت .اھیقلغت ِكنأكو يرعشت
 .ءطبب اھتیخرتب يموق مث يناوث ثالث ىلإ لصت ةدمل ةدودشم ةلضعلا
 .تارم ١٠ ىتح ةكرحلا هذھ يرِّرك مث يناوث ةسمخل يخرتسا
 .موی لك تارم ثالث نیرمتلا اذھ يرِّرك
 رشع عبارلا ىتح  سماخلا مویلا نم ــ ربكأ ةوقب روعشلا

 ضوحلا عاق تالضع نیرامت  ةسرامم يف ربكأ ةقثب نآلا نیرعشتس
  كرھظ ىلع يقلتسا.نیرمت لك عم ربكأ دھج لذب  نم نینكمتتسو

 .كیتبكر وأ كیدی ىلع وأ )هالعأ حضوم وھ امك (

 عاطتسُملا ردق جرشلاو لبھملا طیحم يف ةدوجوملا تالضعلا يدش
 وحن عفترت" كیدل ضوحلا عاق تالضع نأ يرعشت نأ بجیو
 ــ يخرتسا مث يناوث تس وأ ثالثل لاحلا هذھ ىلع يقبا ."ىلعألا
 رحلا هذھ يرِّرك ،"يخرتست" كتالضعب يرعشت نأ بجی
 .ھنیرركت نیرمت لك نیب يناوث سمخل يخرتسا مث تارم  ١٠ ةك

 .مویلا يف تارم ثالث نیرمتلا اذھ يرِّرك
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 ءاسنلا ىفشتسم تاضیرمل ةبسنلاب
 ةلئسأ كیلع حرُطت ثیح ةیمھألا ةغلاب ةیبطلا تاعجارملا دیعاوم نإ
 كل حاُتتسو ءاعمألاو ةناثملا ةفیظوو لمع لوح تاراشتسإلا هذھ يف
 وأ سنجلا ةسرامم ىلإ ةدوعلا صوصخب ةلئسألا حرطل ةصرف
 .ًالبقتسم لمحلا
 ةدالولا دعب ام ةلحرمل يئایزیفلا جالعلا فص  •

  ةلئسألا ىلع ةباجإلاو تامولعملا میدقتب ةیئایزیف  ةجلاعم موقتس
 كدوارت دق يتلا

 يئایزیفلا جالعلا دعوم ــ ناجِعلا ةدایع  •
 .كفادھأو كئافش ةیلمع ةشقانمو كمییقتب ةیئایزیف ةجلاعم موقتس

 ةیلوبلا كلاسملا دعوم ــ ناجِعلا ةدایع  •
  .كدوارت ةلأسم يأ نع كیلإ ثدحتیو كعضو مییقتب بیبط موقیس
 نم قُّقحتلل ةیتوصلا قوف امs تاجوملاب ةروص كل ىرُجت دق
 .قُّزمتلا ءافش ةیلمع
 ىتح اھیلإ روضحلا ىلع كعجشنو ةیمھألا ةغلاب ةعجارملا هذھ نإ
 .لماكلاب يفش دق قُّزمتلا نأب نیرعشت تنك اذإ

كلصت مل نإ )Perineal Clinic( ناجِعلا ةدایعب لاصتإلا ءاجرلا
 .ةدایعلا هذھ يف كدیعاوم تاقوأ

 حئاصنلا وأ تامولعملا نم ٍدیزم ىلإ ةجاحب ِتنك اذإ

  )يعیبطلا يندبلا( يئایزیفلا جالعلا ةرئاد
)03( 8345 3160 :فتاھ
 ًءاسم ٥:٠٠ ــ اًحابص ٨:٣٠ نم ةعمجلا ىلإ نینثإلا

 )Perineal Clinic( ناجِعلا ةدایع
)03( 8345 3144 :فتاھ
ًءاسم ٥:٠٠ ــ اًحابص ٨:٣٠ نم ةعمجلا ىلإ نینثإلا
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