
ضيرملل تامولعم

؟هانعم اميجاتلا بلقلا نايرش ءاد

ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع

نمزملا ىجاتلا بلقلا نايرش ءاد صيخشتب جلاعملا كبيبط ماق اذإ
اذإ نكل .ةايحلا ىدم مودي و هب ناھتسُي ال ضرم اذھ نإف ،كيدل

ةلاح براقت ةيحص ةلاحب ىقبت نأ كنكمي ،ققدم جالعل تعضخ
.ميلس ناسنإ

؟بلقلا نايرش ءاد أشني فيك

مسإ قلطي .ةيجاتلا نييارشلا قيض ةجيتن بلقلا نايرش ءاد أشني
.بلقلا لوح جات لكش ىلع رھظت اھنأل نييارشلا هذھ ىلع جاتلا
نيجسكألا لقن ىلع هرودب لمعي يذلا ،مدلاب بلقلا دوزت يھ و
سلكلا و نوھدلا بسرت ةجيتن قيضلا  ثدحي .ةايحلل يرورضلا
بلصتلاـب ةاــمسملا( ةــيجاــتلا نييارشلــل ةــيلــخادلا ناردجلاــب
.)ينايرشلا
دنع ًاصوصخ .ةيافكلا هيف امب نيجسكألاب بلقلا ىذغتي ال كلذ ةجيتن
مدلا لقن بلقلا ىلع بعصي نأ لمتحملا نمو .يندب دوھجمب مايقلا
.مالآ روھظ كلذ نع بترتي امم ،مسجلا ربع ةيافكلا هيف امب

بلقلا نايرش ءاد ثودح ةيلباق ةدايز لماوع

نايرش ءاد ببست نأ اھناكمإب يتلا لماوعلا نم ةعومجم كانھ
:ةيجاتلا كنييارش ىلع ريبك رطخ دجوي .بلقلا

نخدت تنك اذإ■

ةكرحلا ليلق تنك اذإ■

ةنمسلا نم يناعت تنك اذإ وأ ةيحص ريغ كتيذغت تناك اذإ■

 ةئيس مدلا يف نوھدلا ةبسن تناك اذإ■

 يركسلا ضرمب ًاباصم تنك اذإ■

اعفترم كيدل مدلا طغض ناك اذإ■

يفطاعلا طغضلا ةلاح يف■

مالآ

لالخ نكمي .بلقلا نايرش ءاد ةلاح يف ًامئاد مالآلا رھظت ال
.رخآل نيح نم اھتوق ةجرد فلتخت يتلا و مالآ رھظت نأ ةباصإلا
:روھظ نكمملا نم

ىلإ لقتنت نأ لمتحملا نم يتلا و صقلا مظع فلخ مالآ■
.)ةدعملا سأر( فوسرشلا ىلإ وأ نيعارذلا ،كفلا ،قنعلا

سفنتلا يف ةبوعص و قيض■

نايثغ وأ ةيقرع تابون■

ةافولا نم فوخلا و بركلاب ساسحإلا■

مالآ وأ قيضلاب ساسحإ ةبون نع ةرابع يھ ةيردصلا ةحبذلا
يندبلا داھجإلا لعفب رھظت ام ةداع يتلا و ردصلا ىوتسم ىلع
.قاھرإلا وأ
ىرخأ ةريطخ ضارمأ ىلإ يدؤي نأ بلقلا نايرش ءادل نكمي
ةلضع لشف وأ يبلقلا مظنلا تابارطضإ ،ةيبلقلا ةطلجلا لثم
ريشتست نأ مزاللا نم اذھل .ةايحلل ةددھم ربتعت يتلاو بلقلا

نم و ئراوطلا ةلاح يف فرصتلا ةيفيك نع ةقدب جلاعملا كبيبط
.كلذب ةيارد ىلع اونوكي نأ ًاضيأ كبراقأ ىلع مزاللا
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يضرععطقم

 مدلا نايرج يف قيض حئافصلا تابسرت نع جتني



ضيرملل تامولعم

ةيعوألا ةزاجمل بلقلا ىلع ةيحارج ةيلمع ءارجإ كبيبطل نكمي
نييارش لامعتسإ ةزاجم ةيلمع ءارجإ ءانثأ متي .ةقيضلا ةيومدلا

ضعــــب يف كلذ دعاسي .يعاـــــنطصإ جيسن وأ ضيرملامسج
ةايح دمأ ةلاطإ ىلع و ةيبلقلا تابونلا يدافتىلع تالاحلا
ءارجإ نإف كلذ لباقم .ةمھم تاساردهتتبثأ ام اذھ .ىضرملا

دق و ،ةدح رثكأ ةيبناج ضارعأروھظب طبترم ةيحارج ةيلمع
ثيح .ةيغامد تاتكسل ضرعتلاتالامتحإ فعاضت كلذ نع جتني
قيضب طقف قلعتي رمألا ناكاذإ الثم :ءيش يف ديفت ال انايحأ اھنأ
.ةيودأ ىلإ ةجاح يف لظتسكنإف كلذ ىلع ةوالع .دحاو ءاعو

كسفنب هب مايقلا كنكمي ام

نيخدتلا نع عانتمإلا ةلواحم■

■‡ÉQS°á GdôjÉV°á h Gdàëô∑ ÃÉ a«¬ GdμØÉjá e™ G’EgàªÉΩ

Hà¨~jà∂

■JæÉh∫ GCOhjá HÉEfà¶ÉΩ h HÉd£ôj≤á Gdà» hU°Ø¡É Gd£Ñ«Ö

■eôGbÑá Hü°Øá eæà¶ªá d °¨§ Gd~Ω, S°μô Gd~Ω h Gd~gƒ¿ ‘

Gd~Ω Yæ~ G’Ebà °ÉA

■Gd≤«ÉΩ cπ S°æá HÉCNò J∏≤«í GdƒbÉjá eø G’EfØ∏ƒfõG, GES°ÉC∫

WÑ«Ñ∂GŸ©Édè Yø G’EjéÉH«Éä h Gdù°∏Ñ«Éä

■JÑÉO∫ G’BQGA e™ G’BNôjø h GENÑÉQ GCT°îÉU¢ eø fi«£∂

Gd«ƒe»Yø eôV°∂

Áμæ∂ J©∏º J£Ñ«≥ gò√ Gdæü°ÉFí V°ªø HôGeè J~QjÑ«á d∏ªôV°≈.

Áμæ∂ GCj °É M °ƒQ HôGeè GdôYÉjá GÿÉU°á H~GA T°ôjÉ¿ Gd≤∏Ö.

Gd¡~± gƒ GC¿ Jμƒ¿ QYÉjà∂ eæù°≤á HÚ G’CWÑÉA GŸ©É÷Ú h

G’CNü°ÉF«Ú. GES°ÉC∫ WÑ«Ñ∂ GŸ©Édè Yø gò√ G’EeμÉf«á.

جالعلا

نكمملا نم هنأ ديب .بلقلا نايرش ءاد نم امامت ءافشلا نكمي ال
جالعلل .بسانم جالع لضفب كلذ نم مغرلاب اديجشيعت نأ
بقاوع ثودح عنم و مالآلا نم فيفختلا:يلاتلاك امھ و نافدھ
. ةيبلق ةبون لثم ةريطخ
ريثكلا :ينعي اذھ ،يحص ةايح طمن عابتإ وھ جالع لك يف مھألا
نيخدتلا نع عانتمإلا و نزاوتم يئاذغ ماظن عابتإ ،ةكرحلانم
بلقلا نايرش ءاد ةجلاعم نكمي كلذ ىلإ ةفاضإ .كلذنكمأ نإ
ةماعدلاب ىمسي ام ةطساوب وأ ،طقف ةيودألالامعتسإب يجاتلا
)tnetS( ةيحارجةيلمع ءارجإب وأ .
امع رظنلا ضغب ،لاحلا ناك امك ةيودألا ضعب لوانتت نأ بجي
دعاست دق اھنأب ةمھم تاسارد دكؤت .ال مأ مالآ نم يناعت تنكاذإ

:ىضرملا ضعب ةايح ديدمتىلع

■e`Éf`™ Œª`«`™ Gdü°ØÉFí Gd~eƒjá:“æ`™ J`ôS°Ö Gdü°`ØÉFí

Gd~eƒjá Y∏≈L~QG¿ Gdû°ôjÉ¿ GdàÉL«á.

.ةبسانم مد نوھد بسن ىلع لوصحلا ىلع دعاست:نيتاتس■

.نييارشلاب حئافصلا عمجت نم يلاتلاب للقت و

طبثم ،اتيب لبقتسملا تارصاح لامعتسإ متي نأ اضيأ نكمملا نم
.ىضرملا ضعب ىدل ىرخأ ةيودأ و نيسنتويجنألل لوحملاميزنإلا
لكشلاب مالآلا نم فيفختلا نم ةيودألا نكمتت مل اذإ ةلاح يف
هذھ .تاماعد لامعتسإ ىلإ أجلي نأ جلاعملا كبيبطل نكمي،يفاكلا
،يندعم يكبش جيسن نم ةنوكم ةقيقر بيبانأ نعةرابع ةريخألا
موقت ام ابلاغ .ةحوتفم ةقيضلا ةيومدلا ةيعوألاءاقبإ ىلع لمعت
ديدمت ىلع لمعت ال دق و ،ةعرسب مالآلانم فيفختلاب تاماعدلا
.ءاودلا لوانت يف رارمتسالا ةلاحلاهذھ يف كيلع بجي .ةايحلا دمأ

تامولعملا نم ديزملا

ضيرملا تاداشرإبةطبترملا طقنلا مھأ صِخلُت يھو ةثيدح ةيملع تاسارد و فراعم ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذھ زكترت
neiniltielnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www:“نمزملا بلقلا نايرش ءاد„

نيمأت قيانصل يلاردفلا داحتإلا ،ةيناملألاةيبطلا ةيعمجلا فرط نم اھمعد متي .ةينطولا ةياعرلا تاداشرإ جمانرب راطإ يف ضيرملا تاداشرإ تئ ش ُنأ
.ةيملعلا ةيبطلا ةينھملا تايعمجلا داحتإ و ءابطألا

gro.ofnitap.www:“ئراوطلا تالاح يف كولسلا يجاتلا بلقلا نايرش ءاد„ تامولعملا ةقرو و تاَّيِجَھْنَملا

تاذلا ةدعاسمب لاصتإلا
:)تاذلا ةدعاسم تاعومجم ةدناسم و عيجشتب ةصاخلا تامولعملل ةينطولا ةحلصملا(SOKAN ب لاصتإلا ،مكنم برقلاب تاذلا ةدعاسم ةمظنم ىلع فرعتلل

ed.sokan.www06981013030 :فتاھلا

092000/QZA/1016.01 :IOD

e™ GCW«Ö Gdàë«Éä

OGA T°ôjÉ¿ Gd≤∏Ö GdàÉL»

Patienteninformation „Koronare Herzkrankheit“ – Arabische Übersetzung

◄

.نومضملا نع لوؤسم
 )QZÄ(بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا5004030-1052 :فتاھلا
gro.ofnitap@liam:فلكملا فظوملا\ليميإلا

gro.ofnitap.www
ed.qzea.www
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