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األرشيف من

م 815...720 حیان بن جابر
ھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ابو - بن عبد اهللا الطوسى حیان بن جابر
وطبیب عربى وكیمیائى فیلسوف موسى -

بالبرامكة واتــصــل خــراســان مــن  اصلھ
یحیى ــن ب جعفر احــدھــم الــى  وانــقــطــع 

وھو اول وبغداد بالكوفة العراق  عاش فى
فیھا ونبغ القدیمة بالكیمیاء اشتغل من

عامة الكیمیاء سموا الــعــرب ان حتى 
ان الـــى اشـــــارة جـــابـــر” ــعــة "صــن “ 
زاولــھــا ــن ــو اول م ھ حــیــان ــن ب جــابــر
وكشفعن مفردھاومركبھاوتناولفى كتاباتھ
وامــالحــھــا واكـــاســـیـــدھـــا ـــزات ـــل ـــف  ال

ــیــك ــت ــكــبــری وال ــك ــری ــت ــن ال واحــــمــــاض
حامض استخرج من  اول وھو   والخلیك
من واول ــزاج ال زیت  وسماه  الكبریتیك 
ماء واستحضر الكاویة الصودا  اكتشف
وكربونات البوتاسیوم وكربونات  الذھب
ونقاھا وحضرھا القلویات وعالج  الصودیوم
والتصعید والترشیح  والتقطیر  بالبلورة 

الطب علوم  فــى  حیان بــت جابر ونبغ
والطبیعة والفلك  والریاضة والفلسفة 

الطبیعیة العملیات من الكثیر ووصــف
تنمیة فى ملموسا اثره وكان    والكیمیائیة
التجربة عنصرى وادخال القدیمة  الكیمیاء
االول بالكیمیائى لقب حتى علیھا والعمل
ابحاثھ فى المیزان استعمل  من اول فھو

منتهاش املوضوع لسه



اھم وصایاه لتالمیذه ومن
البحــــــــــــــــــــــــــــث دقـــــة

التجربة على االعتماد كل واالعتماد
اجرائھا على الصبر كل والصبر

المعادن الى تحویل بنظریة یؤمن  وقد كان
ذھب

العنصران ھما والكبریت الزئبق  وبان
لذلك الالزمان االساسیان

فى ارسطو بنظریة كذلك یؤمن  وكان
االربعة :العناصر

والھواء والنار التراب والماء

حوالى سائدة النظریة ھذه استمرت  وقد
“ بویل علیھا “ قضى ان سنة الى  الفى

العملیة منھجھ على التجارب انصب  الذى
الدقیقة المشاھدات من واالستنتاج

ارسطو نظریة حیان بن جابر صاغ  وقد
المعادن مركبة فقال ان كل  صیاغة جدیدة

والكبریت الزئبق  من
الى اختالف بینھا فیما االختالف یرجع وانما

فیھا الزئبق والكبریت مقادیر

العالم الكیمیاء فى حجة حیان جابر بن  ویعد

السموم اساس علم  وواضع
مجال فى اول معمل علمى صاحب  وھو

الكیمیاء

أعمالھ أشھر
تبلغ انھا كثیرة قیل حیان تصانیف بن  لجابر

80 منھا كتابا 232 
فى الكیمیاء كتابا

منھا االن بین ایدینا

* مجموع رسائل
الكیمیاء  * اسرار
الھیــئة * علــــم
الكیمیاء * اصول
* المكتســـــــــب

افالطون كتب تصحیحات *
 *الخمائـــــــــــــــــــــــــــر

وغیرھا

الیھ وصل خالصة ما على كتبھ وتحتوى
العرب عند الكیمیاء  علم

علیھا یعتمد من المراجع التى كتبھ تزال وال
الكیمیاء مجال  فى

األرشيف من



كبسولة فى  معلومة 

ماذا ستفعل؟ نحلة حال لسعتك في

ماذا ستفعل؟ نحلة حال لسعتك في
السبابة بظفري إصبعیك فورًا ،بل أنزعھ جلدك في زبانیھا مغروسًا تترك ،فال نحلة لدغتك إذا

واإلبھام .
والبسكین الزبان بظفرك التكشط .

حشرة لدغة أي لعالج
محمرًا اللدغة مكان یبقى قد موضع اللدغة . ثلج ملفوفة بفوطة)على قطعة (مثل باردة كمادة  ضع

أیام لعدة ومؤلمًا . ومتورمًا
كما فعالجھ ، شدید تفاعل حدث إذا . ولكن األعراض بعض بتناول مضاد للھستامین تخفیف یمكن

الحساسیة تفاعالت ُتعالج .
العالج ألخذ اإلسراع للمستشفى ھؤالء شدیدة فیجب على حساسیة من یعانون األشخاص بعض

الالزم
التنفس في صعوبة من یعانوا أن ممكن .ألنھم

أجنبي طبي موقع من قرأتھا أخرى طریقة ھناك
والورم األلم . فذلك یخفف اللسعة فوق مكان أمسحھ إسبیریِن وبعد ذلك قرص بلل



وكمان صحیة أكلة ھنیة

قوي مناعة لنظام المشروم

أو الخضراوات من أنھ على أحیانًا المشروم  ُیصنف
آالف وكان ُیستخدم منذ من الفطریات. األعشاب لكنھ

العالیة الغذائیة وذلك لقیمتھ ودواء كطعام السنین

وعدد ماء %80:90 على المشروم  ویحتوي
أنسب طعام فھو لذلك الحراریة. السعرات  قلیل من

أو الوزن على للحفاظ غذائیة حمیة یتبعون  لمن
یساعد مما للبوتاسیوم مھم مصدر وھو  التخسیس.
اإلصابة خطر وُیقلل الدم ضغط ارتفاع خفض على

من المشروم  بالجلطة الدماغیة. فحبة متوسطة
حبة من أعلى البوتاسیوم من نسبة على  تحتوي

عصیر البرتقال من كوب الموز أو  .من

المشروم حوالي على تحتوي وجبة  ویوفر تناول
الیومیة من من حاجة الجسم %40 إلى  من 20

أمراض القلب. من الوقایة على یعمل  النحاس الذي
التي األكسدة مضادات نوع من على یحتوي كما أنھ

اإلصابة بسرطان خطر وتقلل الخالیا تلف من تقي
65 بنسبة  .%البروستاتا

مصدرًا المشروم یعتبر ھذا، إلى وباإلضافة
من العدید في مھم یؤثر وھو معدن بالزنك.  غنیًا

رأسھا وعلى بالجسم، األساسیة الحیویة العملیات
مساعد عامل فھو المناعة. جھاز ووظائف  عملیات

على ویساعد تفاعالت اإلنزیمات، من الكثیر في
الزنك یعمل وانقسام الخالیا. كما الجروح، التئام

الدم في السكر مستویات استقرار على  أیضًا
وھو ضروري الجسم، في الغذائي  ومعدل التمثیل

أنھ یمنع األضرار لحاستي الشم والتذوق. وقد تبین
لتصلب المؤدیة الدمویة تصیب األوعیة التي قد

المفاصل التھاب آالم تخفیف كما یمكنھ الشرایین،
 . الروماتویدي

الجسم كفایة على المناعة القوي نظام والعتماد
منع في أیضًا یساعد المشروم فإن الزنك،  من

األذن، والتھابات البرد نزالت مثل أمراض انتشار
ُتصیب مرضى التي الخطیرة األمراض بعض وحتى

 .السكر

بالصحة لصحتك لك امنیات 5 مع



الوعى الصحى العام
الرجل ضررًاصحة الرجال أكثر البطن لدى سمنة

جسمك عــلــى تحمل  كــنــت  اذا
سواء الــزائــدة،  الكیلوات من عــددا
وحول كبیرة وارداف كرش شكل  على
وحیدا. لست فإنك الجسم  منتصف
الوزن وزیادة بالسمنة  المصابین   عدد
السنین في ــي درام بشكل ارتفع  قد
اما االمریكي الشعب ثلث االخــیــرة،
بالسمنة، مصابین او الــوزن زائــدي
اتباع األغلبیة یعد الحالة في ھذه ولكن
الزائد خصوصا حول  امر خطیر. الوزن
اخطارا یسبب  الخصر ومنطقة  المعدة 
النساء تحمل وبینما كبیرة  صحیة

االرداف مناطق فــي  الــزائــد الـــوزن
زیــادة الــى الــرجــال  یمیل  والرجلین
والوسط المعدة مناطق في ــوزن .ال
حول المھمة االسئلة بعض یلي فیما

واھمیة المعدة حول الدھون ــادة زی
الرجال لدى  خصوصا منھا .التخلص 
المعدة دھون من التخلص أھمیة
دھون بین االرتــبــاط ان من بالرغم
العامة الصحة  على واالخطار المعدة
ان اال كــلــي بشكل واضــحــة لیست
بأن تماما مقتنعین والباحثین   العلماء
النوع ھذا من یعانون الذین االشخاص
عرضة اكثر الدھنیة التراكمات  من
االخرین من اكثر الصحیة  للمشاكل
اماكن في  دھنیة تراكمات لدیھم  الذین 
طبقا العلماء  یقول الجسم. من  اخرى 
میال اكثر الرجال ان االبحاث من للعدید
من النساء المعدة حول .لتراكم الدھون



مصمم ــشــري ــب ال  فــالــجــســم
معین بشكل الدھون  لتخزین
بإفرازھا في یقوم ان  من اجل
فیھا یوجد ال التي  االوقــات
الطعام. مــن الكافي  الــقــدر
الفرد وزن یزید  عندما   لكن
االوقــات ھــذه بمثل یمر وال
بإفراز الــدھــون خالیا  تبدأ
بشكل الدم في دھنیة   جزیئات
االمر ھذا  الطبیعي. من اكثر 
التعرق عملیة على یــؤثــر
یستخدم ــي ــت ال ــقــة ــطــری وال
ھذه االنسولین.  الجسم یھا
تزید او تؤثر قد  التغیرات
الصحیة للمشاكل تعرضك  من
بینھا ومن       المختلفة
الـــــســـــكـــــر مـــــــــــــــرض

ــان ــرط ــس ال ـــــواع ــض ان ــع ب
ـــــدم ال ارتــــــفــــــاع ضــــغــــط
النوم اثناء  التنفس صعوبة 
ـــات ـــوی ـــت ـــس م ــــــدار ــــــح ان
ــد ــی ــج ـــیـــســـتـــرول ال ـــكـــول ال
ـــن ـــی ـــســـول االن مــــقــــاومــــة
من ــرد ــف ال یتمكن  فــعــنــدمــا 
خالل الدھون من التخلص من
الغذائیة واالنظمة  التمارین
التعرق عملیة فإن  السلیمة
ھذا یقلل سلیم. بشكل  تستمر
بمشاكل االصابة مخاطر من
یحسن ــد  وق ــدة  عــدی صحیة
للفرد الصحیة الحالة .من
في الریاضیة التمارین  دور
المعدة دھــون  من التخلص

الرجل صحة

الوعى الصحى العام



الرجل صحة

الوعى الصحى العام
الزائد الــوزن من تتخلص ولكي
یجب منھ التخلص في وتستمر
بشكل الریاضة  تمارس  (1 إن
عمل یعني ھذا وسلیم. مستمر
أیـــام ــب ــل اغ فـــي ــشــط ن شـــيء
االسبوع. فاغلب الناس یحتاجون
على التمارین من  دقیقة  لثالثین
یتمتعون لكي  یوم كل في  األقــل
من للتخلص لكن  جیدة.  بصحة
إلـــى وقــت تــحــتــاج ــد ق ــون ــدھ ال

الـــتـــمـــریـــن. مــــــن أكـــــثـــــر
مثل البدنیة اللیاقة تمارین (2
والسباحة ـــدراجـــات ال ـــوب رك
دقات من تزید التي والتمارین
أحــســن ھـــي ــفــســك ــن وت ــبــك ــل ق
الـــدھـــون. لــحــرق ــن ــاری ــم ــت ال
تمارین لعمل الطرق أفضل فمن
یــومــیــا ــشــي ــم ال ھـــي ســلــیــمــة
وھو – البیدومیتر واستخدام
الخطوات عدد لقیاس بسیط جھاز
عشرة مشي الرجال، وألغلب –
باإلضافة یومیا خطوة اآلالف

یكون سلیم بشكل األكـــل إلــى
صحة على  للحفاظ كافي نظام 
من یعانون الذین الرجال جیدة.أما
مشي علیھم یجب الزائد الــوزن
فرد ألي ویمكن أطــول مسافات
التمارین في تدریجي نظام إتباع
من التخلص وبمجرد المشي، أو
الفرد على یجب الــزائــد ــوزن ال
التمارین من قدر بأي یقوم أن
الطبیعي. وزنھ على  یحافظ لكي



الوعى الصحى العام

المرأة صحة
الحمل فترة في األلمانیة الحصبة

Rubella (German measles) during pregnancy 

الحمیراء أو األلمانیة الحصبة
حمى تسبب فیروسیة عدوى Rubella
مفصلیا وألما  اللمفاویة العقد في وتورمًا 
بین التباس أحیانا ویحدث  جلدیا، وطفحا
والحصبة Rubella األلمانیة   الحصبة
المرضین من كال أن حیث ،  Rubeola
اآلخـــر. ــن ع مختلف ــروس ــی ف یسببھ

الوالیات جدا في األلمانیة نادرة الحصبة تعد
معظم األطفال أن حیث األمریكیة، المتحدة
المرض ضــد  تلقیحھم  یجري  الصغار
والحصبة والنكاف الحصبة لقاح بواسطة

،MMR األلمانیة
اإلنجاب في سن النساء تكون معظم وبھذا
ویكتسب ، األلمانیة  الحصبة ممنعات ضد
ضد الملقحین  األشــخــاص مــن  %95
المرض. األمد ضد طویلة مناعة المرض

فاشیات تزال تحدث ما أي حال على  ولكن
األلمانیة للحصبة  صغیرة  Outbreaks
مما ، األمریكیة المتحدة الــوالیــات في 
أثناء في بالمرض إصابتك إمكانیة یعني
ضــده. مناعة لدیك تكن لــم إذا الحمل 

منتهاش املوضوع لسه



الوعى الصحى العام

المرأة صحة
ــة ــی ــان ــم األل ــة ــحــصــب ال ــر ــی ــدب ت
ـــــــاء الـــحـــمـــل ـــــــن أث ـــــــي ف

خفیفة، عدوى  األلمانیة الحصبة
إذا خطیرة تكون أن یمكن ولكنھا

في بھا أصبت
الحمل، أثــنــاء
حیث یمكنھا أن
إجھاضا تسبب
ـــالصـــًا إم أو
مولود (والدة 

(خلقیة)، والدیة عیوبا أو میت)
العیوب الوالدیة أن تشتمل ویمكن
العقلي والتأخر  النمو فشل  على
أخرى عینیة مشاكل أو والساد
الوالدیة القلب وآفــات والصمم
، أخـــرى أعــضــاء فــي  وعیوبا
الجنین األكبر على الخطر ویكون
، الحمل من األول في الثلث عادة
األلمانیة للحصبة التعرض ولكن
أیضا. خطیر منھ الثاني الثلث في

النساء مناعة تفحص  یجري
مرحلة األلمانیة في الحصبة ضد
حامًال كنت فإن الحمل، من باكرة
، المرض ضد مناعة لدیك تكن ولم
شخص ممكن تجنبي مخالطة أي
ــون ــك ی أن
تــعــرض ـــد ق
ــة ــصــب ــح ــل ل
، األلــمــانــیــة
ننصح وال
باللقاح الثالثي
یمكنك ولكن ، الحمل أثناء في
بحیث الـــوالدة بعد اللقاح أخــذ
الحصبة ضد مناعة لدیك تصبح
، الالحقة الحمول  في األلمانیة 
وقررت أخذ حامًال، تكوني لم وإذا
الحمل بتأخیر ینصح فإنھ اللقاح،
اللقاح. بعد األقل على أشھر ثالثة



الوعى الصحى العام

الطفل االطفال )صحة عند الحرارة )

الخافضة األدویة عدم استخدم یجب
لدرجة حرارةاألطفال بشكلعشوائي

ــة درج ــاع ــف ــارت ب أصــبــنــا جمیعنا 
، او صــغــارا كــبــارا ســـواء ــرارة ــح ال
الطبیب لمراجعة  أســرع منا والكثیر
لــشــراء الــصــیــدلــیــات او الــمــخــتــص
أسرع أیضا والكثیر الحرارة خافضات
. لخفضھا الباردة  الكمادات الستخدام 

أسبابھا األطفال عند الحرارة سأخص
ــالج ــع وال الــمــنــاســبــة ــات ــوصــی ــت وال

؟ الــــــــحــــــــرارة ھــــــي مــــــا  1-
مناعیة فعل  ردة عن عبارة الحرارة 
بكتیریة عــدوى  لمحاربة الجسم من 
جدا طبیعیة ظاھرة وھي فیروسیة أو
وتعتبر األطــفــال عند بكثرة وتظھر
تراوحت إذا طبیعیة الــحــرارة درجــة 
. مئویة درجـــة 37.5-36.5 بین 

2 -

؟ ــب ــب ــس ال ــد ــدی ــح ت ــف یــمــكــنــنــا ــی ك

األطفال عند الجسم  حرارة  تتبدل  دائما
غذاؤه ونوعیة ونشاطھ محیطھ حسب
ضمن الحرارة تكون الحالة ھذه وفي
درجة تعدت ان لكن المعقولة الحدود
فتكون مئویة درجـــة 38 ــرارة ــح ال
. حمى حالة عن عبارة الحرارة ھذه

؟ الـــحـــرارة درجـــة تــقــاس كــیــف 3-

الفموي ــحــرارة ال مــیــزان باستخدام 
under  ) اإلبــط  تحت  او ( oral  )
كما ( rectal ) بالشرج  او ( arm
الالصقة األشــرطــة استخدام ویمكن
ــة درج تظھر ــي ــت وال الجبین عــلــى
الشریط على الــلــون بتغیر ــحــرارة ال



الوعى الصحى العام

الطفل صحة
الــحــرارة تترافق  ھــل 4-
؟ أخــــرى ـــــراض أع مـــع

، للطفل بكاء مع تترافق فقد نعم
البطن في إسھال أو الم ، اقیاء
جلدي طفح ظھور یمكن حتى أو

ـــاب األســـب ھـــي مـــا  5-
درجات الرتفاع األساسیة
؟ ــال األطــف عند ــرارة ــح ال

: نتیجة  ــرارة  ــح ال ترتفع قــد 

أو االطـــفـــال عــنــد الــتــســنــیــن
جدا وھي امور طبیعیة التطعیم

االذن ــــــي ف ـــــھـــــاب ـــــت ال

واللوزتین البلعوم الــتــھــاب
ــــــــــف واالن ــــــق ــــــل ــــــح وال

واالمعاء المعدة  في التھابات 

الھوائیة القصبات  في  التھاب

البولیة الــمــســالــك ــاب  ــھ ــت ال

ــح  ــصــائ ــن ال ـــي ـــاھ م  6-
؟ والــــــــعــــــــالجــــــــات

درجة ارتفعت حال في اوًال:-
غیر ــصــورة ب طفلك حــــرارة
الطبیب زیـــارة یجب  طبیعیة
الحذر مع المریض سن بحسب
خافضات استعمال ــدم ع مــن 
كذلك عشوائي بشكل  الحرارة
ــادات ــم ــك ال ــدام ــخ ــت اس یــمــكــن
. الحرارة لتخفیف البارد والماء

على تــعــمــلــي ال ــًا:- ــی ــان ث
عندما وتدفئتھ الطفل تغطیة
. ــرة قــشــعــری ــة ــال ح تــصــیــبــھ



الوعى الصحى العام

الطفل تــجــاوزتصحة ــال ح فــي ثــالــثــًا:-
الطفل حــرارة 
درجــــة 40
الحــظــتــي  أو
تـــشـــمـــج فــي
ولون  الرقبة
مائل الــطــفــل
یتنفس ــو ــان ك أو ــادي ــرم ــل  ل
تترددي بصورة غیر طبیعیة فال
فھذه حالة الطبیب  ابدا بمراجعة
اختصاصیین وتتطلب  حرجة
سحایا بحالة یشتبھ . فقد

ـــــــــًا الـــــعـــــالج ـــــــــع راب

الحرارة خافضات الطبیب  یصف
أمثلتھا ومن یناسبھ ما سن  لكل
والدكلوفیناك  الباراسیتامول
متوفرة وھــي واالیبوبروفین
تحامیل أو شرابات شكل  على
من حـــذار  لــكــن  ، حــبــوب أو 
الشرجیة التحامیل   استعمال 
من یــعــانــي طــفــلــك ـــان ك اذا
سوء الحالة تزید ألنھا اإلسھال

للطفل حیویة مضادات  توص
ــاب ــھ ــت االل حــســب ــى ــل ع كـــل
المسببة الــجــرثــومــة ـــوع ون
اذكــر ومتنوعة كثیرة ــي وھ
االمــوكــســیــســیــلــلــیــن ــا ــھ ــن م
ـــن ـــرومـــایـــســـی ـــالریـــث واك
ـــــن ـــــی ـــــس ـــــای ـــــروم واالرث
السیفوریكسیم واالزثرومایسین
والكثیر  والسیفالوسبورین
المضادات ھــذه من . الكثیر

درجات ارتفاع حالة في یعطى  قد
المترافقة العالیة ــرارة ــح ال
شرجیا الفالیوم تشنج . مع

وتحت حال اي على -:  خامسًا
سبب ــان ك ومھما ــرف ظ اي
على الــحــرص یجب ــحــرارة  ال
الطفل عند الجفاف حدوث  عدم

( d e h y d r a t i o n ) 
باستمرا الــســوائــل  واعــطــاؤه
الفمویة ــة  ــاھ االم ومــحــالــیــل



التجمیل عیادة

وكیفیة حمایتھا العنایة بالبشرة

رائعة  لبشرة خطوات ثالث
ھذه تأكدي أن ببشرتك العنایة عن الكثیر كنت تعرفین إذا

على تماما أو علیك جدیة تكون قد البسیطة الثالث النصائح
أحدھا. األقل

من تعانین كنت إذا بالشوفان. البشرة التھابات عالجي 1-
من منطقة أي في الشمس من التھاب او البشرة احمرار

لتصنعي عجینا الماء مع الشوفان من امزجي قلیال الوجھ.
أن وسترین دقیقة 15 الملتھبة لمدة المنطقة بھ تغطي

اختفى. قد االحمرار االلتھاب أو

بطاطا ببشر قومي السوداء. الھاالت اخفي 2-
ثم وناعمة نظیفة قماش قطعة في وضعیھا نیئة

على تحتوي البطاطا عینیك. فوق كمادة استخدمیھا
البشرة. تفتیح على یعمل طبیعي انزیم

دافئة بشرة مشرقا و لونا برونزیا اصنعي 3-
برونزیا لونا یمنحك التسمیر الذي كریم ضعي طبیعیة.

للبشرة PHالـ نسبة تكون حیث بعد االستحمام ساعة نصف
بشكل تعمل التسمیر مادة سیجعل مما معدالتھا أقل في
أطول مشرقا یدوم لفترة وتمنحك لونا برونزیا أفضل



األسبرین

الكیمیائي تركیبھ
سالیسیلك اسیتیل اسید

الدواء اسم
أسبوكارد. أسكین- اجركس- رونال- بافارین- إیزاكارد- أسبوسید- ریفو-

االستعمال دواعي
وجع و العضالت و التھاب األعصاب, التھاب و الصداع, آالم تخفیف

األذن. و األسنان
المرتفعة الحرارة درجة خفض

المزمن. و الحاد الروماتیزم حاالت عالج بعض في
و القلبیة األزمات من 75 مجم) للوقایة مخفضة( بجرعات یستعمل كذلك

الجلطات

الحالة شدة حسب علي
الیوم في جرامات 4 ھي ساعات. اقصي جرعة أربع كل مجم 325-650

الواحد
 

العین الحور صیدلیة



الجانبیة اآلثار
في المعدة قئ, آالم غثیان, الجھاز الھضمي, إضطراب

نزف  .أو
 إطالة وقت النزف

 حساسیة

االستعمال موانع

الصدریة األزمات مرضي مشتقاتھ, أو للدواء ,الحساسیة
النزیف حاالت و العدة قرح أو ,حاالت الھیموفیلیا,

المتقدم الكبدي و الكلوي الفشل ,حاالت
ب یسمي ما في تسببھ إلحتمال نظرًا 15 عام سن من أقل لألطفال ال یستعمل كذلك

Reye’s syndrome 
تذكرك المنسیة فور بإعطاء الجرعة .قم

قرب. قد التالیة الجرعة میعاد كان إذا المنسیة الجرعة بإعطاء تقوم ال لكن و
تقوم موعدھا. ال في الجرعة التالیة و خذ الجرعة المنسیة اترك ھذه الحالة في

جرعة نسیب الجرعة.إذا بمضاعفة

التخزین

الغرفة حرارة درجة في احفظھ األصلیة. في عبوتھ احتفظ بالدواء
تخزنھ في الحمام الرطوبة. ال و الحرارة الزائدة عن .بعیدًا

األطفال متناول عن بعیدًا احفظھ



اإلسعاف ُمفتى

طبیب األسنان؟ عند بتبییضھا األسنان تنظیف یجوز ھل

السؤال
بعض تنظیف األسنان، لكن ھناك ذلك في بما النظافة على اإلسالم یحث دین معلوم أن
إلى یذھبوا أن ھؤالء لمثل فھل بعد أن ینظفوھا. حتى دائمًا صفراء أسنانھم األشخاص

أسنانھم؟ وتبییض لتنظیف األسنان طبیب

الجواب
ھذا الرابط على اإلطالع نرجو الجواب لمعرفة

http://www.hor٣en.com/vb/showthread.php?t=٥٦٩١٤
احلور العني مبنتدى اإلسعاف ُمفتى بقسم

اإلسعاف ) نداء )



مع حكایتى

أرشیف یا سجل تاریخ یا اكتب
 یومیات طبیب امتیاز

المستشفى ـ فى ـ مراسلنا
دار مع ما لكم ننقل جاھدین ان وسنحاول المستشفى فى لنا مراسلنا سیرویھ ھذا الموضوع
بھا ینفرد برده جدیدة یكون حاجة وأھو ھنجیب اخرى لكم اخبار نجیب عرفنا ولو مراسلنا

ان یتابعنا اراد مراسلنا لمن
النشاط والحماسة یوم أول طبعا ـ صباحًا التاسعة - الساعة تمام وفى 10 مارس یوم فى

فین اتوزع بیشوف واحد وكل المستشفى الكل فى معاھم ـ وواخدانى الجمیع واخده الطالبیة
من نرجع بس ازاى ـ وال حضور غیاب مفیش ان سمعناه اللى ـ طلع تخدیر مراسلنا المھم

نروح . الزم یوم مینفعش اول
ھو وشاف اسمھ میعرفش لسة واحد من بدلتھ مراسلنا واستلم التخدیر اوضة روحنا

ـ على حسب زحمة كانت فیھا ھیدخل مراسلنا اللى العملیات اوضة ان داخل فین المشكلة
تانیة نروح اوضة غیره شعار منقدرش نروح نشوف االلتزام ـ طبعًا التوزیعة

فى الخصیة  : دوالى االولى الحالة *
باشا ـ واقف كبیر دكتور المفروض ـ قولت لیھ وھتعرفوا متخدر ـ المفروض عیان القینا
من بتتعمل العملیة العیان بطن ھیفتحوا ولسة تمام وھدوء قدامھ والتانى ـ بیسموه ما زى

فوق من الورید یربط علشان البطن
ھتتزحم لسة وترابیزة علیھا الناس زحمة في ترابیزة مھو الفرصة مسبش مراسلنا طبعا

على الفاضیة نقف
تباعًا جت الناس ,وبعدین

الباشا مسألش المراسل ان المشكلة ایھ ـ مراسلنا الحالة بتسأل جایة اللى الناس طبعا
ال واطى بصوت ھقولھم ـ ومش ھیشیل زایدة بقى قولت وأول یوم بطن بیفتح ـ والقاه

وبذوق واهللا الحالة كذا أل قالى الباشا هللا الحمد ـ بس عالى بصوت
........... بیقول لھ العیان شغال القینا والباشا وبعدین

القادم العدد فى تابعونا



مسكن حبایة

وزارة الصحة أخبار من

تطعیم وبدء جنیھًا ٧٠ بـ المقبل األسبوع الصیدلیات فى «تامیفلو»

أنفلونزا الخنازیر مادى ضد المواطنین بمقابل

١٦/ ١/ ٢٠١٠ ُكتب في :-

الصحة قررت وزارة الیوم» أن  علمت «المصري
لفیروسي المضاد «تامیفلو» عقار  طرح

في بالصیدلیات والطیور، الخنازیر  أنفلونزا
غضون أسبوع واحد

مسؤولة مصادر  وقالت
االنتھاء تم إنھ بالوزارة،
«تامیفلو»، عقار تسعیر  من
الصیدلیات، في طرحھ  قبل
للعلبة جنیھًا ٧٠  بسعر
صرف أن مؤكدة  الواحدة،
سیكون للمواطنین  العقار
عن صادرة طبیة  بروشتة
حمیات أو استشاري .طبیب
تطعیم في  الوزارة  وتبدأ 
في الراغبین  المواطنین
ألنفلونزا المضاد اللقاح شراء
المقبلة، األیام  خالل الخنازیر
كمیة طرح قـررت أن  بعد
استوردتھ الذي اللقاح  من

٨٠ بسعر للمواطنین  للبیع
الواحدة للحقنة .جنیھًا
أن إلى المصادر   وأشارت 
لدى اللقاح من   المخزون
إلى یصل حالیا   الوزارة 
اللقاح من جرعة ألف ٨٥٠ 
الشركة ثالجات داخل مخزنة 
واللقاحات لألمصال القابضة
ملیون من إجمالي  «فاكسیرا»
اآلن تم استیرادھا حتى جرعة



وزارة الصحة أخبار من

مسكن حبایة

لتطعیم منھا جرعة ألف ١٦٠ استخدام  تم
و٦٠ ألفا لتطعیم ألف حاج، والباقي ٨٠ 
أقسام في التمریض وھیئات األطــبــاء
المركزة والعنایة والطوارئ االستقبال
واألطــفــال الكلى أقــســام ــى إل باإلضافة 
المختلفة المستشفیات في  ،المبتسرین
آالف  ٥ ــــــوزارة ال ــخــدمــت  اســت ــمــا ك
في تلمیذ ألف ٢٠ نحو  لتطعیم  جرعة
القاھرة بمحافظات  االبتدائیة المدارس
واإلسكندریة وحلوان وأكتوبر .والجیزة
الوفیات عدد أن أعلنت ــوزارة ال كانت
حتى حالة ٢١٤ ارتفع إلى المرض  جراء
جدیدة وفیات  ٤ عن اإلعالن بعد  اآلن،
الــوزارة وأوضحت األول، أمس  مساء
لسیدة من أن الحالة األولى بیان لھا في

٢٤) العمر من تبلغ القلیوبیة  محافظة
قنا محافظة من لسیدة والثانیة  عاما)،
عاما)، والثالثة لرجل العمر (٤٠  تبلغ من
٨٨) من العمر محافظة الشرقیة یبلغ  من
اإلسكندریة من لطفل والرابعة عاما)،
الشھر ونــصــف أشــھــر ــة ــع أرب .یبلغ



دلیلك الطبي

وبركاتھ اهللا ورحمة علیكم السالم

سؤالي, طرح خصیصا من اجل ھذا المنتدى في فاني سجلت وباألحرى لي مشاركھ أول ھذه
نقص لدي وأصبح دم فقر لدي أصبح تحالیل أخذت وعندما مریضھ فأنا إفادتي  فأرجو

5 فقط وأنِت 40 یكون أن یجب الطبیب لي <<<5,,وقال د لفیتامین

فیكم اهللا بارك العمل فما

 لمعرفة الجواب

تتردد فال علیھا و اإلجابة استفساراتكم حیُث ألو إسعاف لزیارة قسم ندعوكم

د وفیتامین الدم فقر سؤال عن فیكم ـ اهللا بارك  أرشدوني



العدد القادم فى خیر نلقاكم على

فانتظرونا

تحیات مع
اإلسعاف نداء قسم


