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 ربيــــص العــالملخ
 

يستتدم األطباءتتساأللستتسوعأل دللصتترألالدبتتلي ألطااءتتيأل تتمألاضتتعألديتتمي ألطب تت ط  ألد  يتت أل

ألطلديس هس ألطادماياألالع ليستألطاض ط يرألل دسءعرألطب  ط ألطا مدلفرأللطا لسظي ألا  ألهذهألطالسسوع.

طاضستاألأللدديحألطا لسظي ألاألاءساألطاق  ةألصليأل ؤيرألطاض  طمألطا طمليرألالدضتسلي ألطا مدلفترأل تي

ددالتتتخألدمتتت ي ألطا تتت ي أللدعدءتتت ألا تتت ألاتتت  ألأل–طا لتتتسظي ألأل– أللصلتتتيألطاتتت أاأل تتتمألاه يداتتتسألط أل لاتتتسأل

طاديتتمي ألطادتتيألدالتتخألدتت طمعألاسادتت معألطاض ط تتيأل اتتيألضسلتتخألصتت األاتت  داسألصلتتيألطضديتتس ألطب تتسامأل

ألطاضيقرأل يألطادضسلي ألطا مدلفر.

مي ألطافعساتترألطادتتيألطبيتعرألطا قاعيتترأللطاتت ليمألطا سلسايستتيأليعدءتت طمألايضتتسأل تتمأللستتسوعألطاديتت

دديحأل ؤيرأللطض رألاأل  ط أللدقيياألاس عألا سارألطبصضساألطا بسءرأللالألد دسجألدم ي أل الأل لاسألدديحأل

ألالسأل ؤيرألطب  ط ألطا مدلفرأللطبصضساأل يألبل ةألثلسويرألطبءعس .أل

ا تتسألطادقتت ي ألطادلظيتت خألءسستتدم طاألطبيتتعرألطا قاعيتترأل يدتتيحألالتتسأل صتتس ةألدض يتت ألطابتتل ألثلسويتترأل

 بلعألصليألبل ةأل ضس رألثالثيرألطبءعس أل  ألطادسلخألصليأل يساعألطا لتسظي ألءلضتعألصتسا ألطبءعس ألال

لاتتتسمألطستتتدم طاألطادقتتت ي ألطادلظيتتت  أل تتتيألطاقلاتتتلمأللطبذمأللطايتتتعخألطاالطويتتترألهتتتلألء طيتتترألطستتتدم طاألهتتتذهأل

طادقلير أللدعدء ألطا لض ةأل مألطب سامألطا لسسءرألالسدم طاألطادق ي ألطادلظي  ألءسبيعرألطا قاعيرألءسا أاأل

ألص األ  اسليرألامذألصيلستألدسسص أل يألطاديمي . مأل

ليستتسص ألطادقتت ي ألطادلظيتت  ألءسستتدم طاألطبيتتعرألطا قاعيتترألصلتتيألديتتمي ألطاع يتت أل تتمألا تت ط أل

ألطا لض ةألابعلءرألطادلفسأللطالاداسءستأللطاعيلخألطاملقيرأللطبل طاألطا مدلفر.

ل تتتمألاهتتتاأل  يتتت طتألطادقتتت ي ألطادلظيتتت  ألءسستتتدم طاألطبيتتتعرألطا قاعيتتترألصتتت األطا سضتتترألادمتتت ي أل

طا تت ي أللصتت األاللتتعأل ضتت طاألدتت طمليأل اتتيألضسلتتخألاهتتاأل لطوتت هألامألي اللتتسأل تتمأل ؤيتترألطادضليتت أل تتسألءعتت أل
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طاللستت ط ألالطالمدلتتس أل تتيألبتتل ةألثالثيتترألطبءعتتس أللهتتلأل تتسألالأليدي تتعألا أل تتمألاتت  ألطاديتتمي ألطااءتتيأل

ظاتتتتس ألطادفسبتتتتيعألطاديتتتت ي يرألطآلمتتتت  .ألهتتتتذطألءس  ضتتتتس رألاستتتت صرألداتتتتليمألطابتتتتل ألطاثالثيتتتترألطبءعتتتتس أللط 

اسا لظتتتس ألطا لضتتت  أللاتتتعألهتتتذطأليستتتسص ألصلتتتيألطادماتتتياألطاضيتتت ألالع ليتتتستألطاض ط يتتترأللطاد  يتتت ألطاتتت اي أل

ألا  ط عألطب  ط .

لءلضتتتتعألصتتتتساأل تتتتيمألطا لضتتتت ةألهتتتتيألا تتتت ألطب تتتتسامألطالطصتتتت ةألا يتتتتس ةألطلديتتتتس أل ستتتتدم طاألطادقتتتت ي أل

طاألطبيتعرألطا قاعيترألستلطاألاءت يعألالأل ا تعألال لظتس ألطا لضت  ألطالصديتس  ألمسبترألطادلظي  ألءسسدم 

 يأل سالتألطالمدلس ألطا لض  أللطاعيتلخألطاملقيترألال تسالتألطادتيألالألدستداي أل ياتسألطا لظتس ألطا لضت  أل

طالصديس  ألدضسل ألطاضي ألالألطالمدلس أل اتيألضسلتخألطا  ضتيألطاتذيمألالألددلسستخأل تسادااألطابت يرأل ت أل

ذطأليضعتتتعأل تتتمألطستتتدم طاألطادقتتت ي ألطادلظيتتت  ألال لضتتت ةألاه يتتترألدد طيتتت أل تتت أل يتتتس ةألطادمتتت ي ألطاالتتتيألاتتتعألهتتت

 طا ع  رأللطامء ةألءاذطألطادقلير.

 


