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 قوف ریدختلاب مالآلا فیفخت
 ةحارجلا دعب ةیفاجلا
 ةیلمعلا ءانثأ ملألل نّكسم يفصنلا ریدختلا ةنقح ذخأ ترتخا اذإ ھعقوت نكمی ام ةرشنلا هذھ حرشت
 ً.اعم ،ىضرملا نع بونی نمو ،ىضرمو ریدختلا بیبط ةرشنلا هذھ ةباتك ّىلوت .اھدعبو ةیحارجلا

 ؟ةیفاجلا قوف ةنقح يھ ام
 ھلالخ نم نكمیو ،يكوشلا عاخنلا نم ةمداقلا باصعألا نم برقلاب رھظلا يف عضوی ،نرمو عیفر بوبنأ نع ةرابع ةیفاجلا قوف ةنقح
 .ملألل ّةنكسُم ةیودأ ءاطعإ
 .امھیلك وأ ملألا يف مكحتلل ةیحارجلا ةیلمعلا دعب وأ )ماع ردخم ىلإ ةفاضإلابً ةداع( ةحارجلا ءانثأ مدختُست
 ،اذكھو .كرھظ يف باصعألا نم برقلاب عقی اذھ .ةیفاجلا قوف نقح بوبنأ لالخ نم ،ملألا نیكست ةیودأً انایحأو ،يعضوم ردخم عضُوی
 ضعب يعضوملا ّردخملا ببسی دق .كل ةمدقملا ةیودألا عونو ةیمكلً اقفو هادم توافتی يذلا ملألل نّكسم اذھ .ةیبصعلا لئاسرلا فقوتت
 .ملألا نیكست ىلإ ةفاضإلاب ،فعضلاو لیمنتلا
 ةیفاجلا قوف تاخضم ضعب يوتحت .ةیفاجلا قوف بوبنأ لالخ نم رمتسم لكشب ملألل ةنكسم ةیودأل ءاطعإل ةیفاجلا قوف ةخضم مدختست
 داوملا نم ریثكلا لوانت بنجتتل ةجمربم نامأ دودح اھل تاخضملا هذھ .كسفنب ملألا نیكستل ھیلع طغضلا كنكمی طغض رز ىلعً اضیأ
 .ةّردخملا
 .ةلیلق تاعاس نوضغ يف لماكلاب روعشلا دوعیس ،فقوتت امدنع .لمعت ةخضملا نأ املاط ملألا نیكست رمتسی

 ؟ةیفاجلا قوف نقحلا دئاوف يھ ام
 امدنع امیسال ،ىرخألا قرطلا ھققحت امم لضفأ ملألل نّكسم ىلع لصحت فوسف ،ةحارجلا دعب ةمیلس ةروصب لمعی ةیفاجلا قوف ناك اذإ
 .ریرسلا يف كرحتت وأ لعست وأً اقیمعً اسفن ذخأت
 ؤیقتلا و نایثغ كانھ نوكی نأ بجیو ،لضفأ حبصیس كسفنت نأ ينعی اذھ .ملألل ةنّكسم ةیوق ىرخأ ةلیدب ةیودأ لوانت مدع كیلع نیعتی
 ً.اھابتنا رثكأ نوكت نأ حجرملا نمو ،لقأ
 ةباصإ وأ نیقاسلا يف مدلا تاطلجب ةباصإلا رطخ لیلقت كلذ يف امب ،ىرخألا ةحارجلا تافعاضم لیلقت ةیناكمإ ىلع نیھاربلا ضعب كانھ
 ىلإ كتجاح صرف نم للقی امم ،ةیفاجلا قوف ةنقح عم ءامدلا نم لقأ ةیمك دقفت دق كنأ ىلع نیھاربلا ضعبً اضیأ كانھ .ردصلاو ةئرلا
 .مدلا لقن

 ؟ةیفاجلا قوف ةنقح يدل نكی مل ول اذام
 .ةحاتم نوكت دق يتلا لئادبلا امو ً،ادیدحت ةیفاجلا قوف ةنقحب نوصوی اوناك اذإ ریدختلا بیبط كربخیس .كرایتخا ھنإ
 لمشتو ةیبناج راثآ اھل نوكی دق نكل ،ملألل ةنّكسُم ةیوق ةیودأ هذھ .ةھباشملا ةیودألا وأ نیفروملا ىرخألا ملألل ةنّكسُم قرط مدختست
 .نیفروملا مھلوانت دنع شیوشتلاب سانلا ضعب باصی .كاسمإلاب ةباصإلاو نایثغلا
 .بصعلا ریدخت ،لاثملا لیبس ىلع - يعضوم ردخم ءاطعإ اھلالخ نم نكمی ىرخأ قرط كانھ نوكت دق ،كلذ نمً الدبو
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 ؟ةیفاجلا قوف ةنقح ذخأی نأ صخش يأل نكمی لھ
 :اذإ ،ةیفاجلا قوف ةنقح كل حلصت ال دق .رمألا مزل اذإ كعم اذھ ریدختلا بیبط شقانیس .سانلا ضعبل ةنكمم ریغ ةیفاجلا قوف ةنقح ،الك
 نیرافرولا لثم ،ءامدلل ةلیسم ةیودأ لوانتت تنك ■
 حیحص لكشب طلجتت ال كءامد تناك ■
 يعضوملا ردخملا نم ةیساسح كیدل ■
 يرقفلا دومعلا يف ریبك هوشت كیدل ناك ■
 كرھظ يف ةباصإ كیدل ناك ■
 كرھظ يف ةیندعم عطق عضو تنمضت يرقفلا دومعلا يف ةیحارج ةیلمعل لبق نم تعضخ ■
 .ةیفاجلا قوف ةنقح وأ ،يعاخنلا ریدختلا عم قباسلا يف لكاشم كیدل ناك ■

 

 ؟ةیفاجلا قوف ةنقح لمع متی فیك
 :ةیفاجلا قوف ةنقح لاخدإ نكمی

 ةمات ةظقی ةلاح يف نوكت امدنع ■
 .)ءاخرتسالاو ساعنلا كل ببست يتلا ةیودألا( ملألا ةئدھت/ریدخت عم ■
 :يھ ةیفاجلا قوف ةنقح ىلع لوصحلا تاوطخ .كل ةبسنلاب لضفألا نع ریدختلا بیبط كعم ثدحتیس
 لئاوسلا ءاطعإل كعارذ يف دیرو يف )ریطقت( الویناكلا/ّةیُنقلا عضو متی 1
 ةروصلا رظنا( ناكمإلا ردق كرھظ سیوقتو ،مامألا ىلإ ءانحنإلا ىلع كتدعاسم متتس .كبناج ىلع ءاقلتسالا وأ سولجلا كنم بلُطیس 2

 )ةقباسلا ةحفصلا يف
 رھطمب كرھظ فیظنتب ریدختلا بیبط موقیس 3
 دلجلا ریدختل يعضوم ردخم نم ةریغص ةنقح ذخأت 4
  ةیفاجلا قوف ةقطنم يف )بوبنأ( ةعیفر ةیكیتسالب ةرطسق عضول ةربإ مدختُست 5

 .طقف كرھظ يف ةرطسقلا كرت عم ةربإلا عزُنت .كرھظ يف

 ؟ذئنیح روعشلا نوكی فیك
 كانھ نوكی ال ةداع نكل ،طغضلاب روعش كلذ دعب كانھ نوكیس .دلجلا يف يعضوملا ردخملا ةنقح نم ةزیجو ةرتفل ةغدلب رعشت فوس
 .ةرطسقلاو ةربإلا زرغ دنع ةحارلا مدعب روعشلا نم رثكأ
 دق .كب صاخلا ریدختلا بیبطلً احضاو نوكیسف ،اذھ ثدح اذإ .ةیئابرھكلا ةمدصلا لثم ،داح ساسحإب ءرملا رعشی ،نایحألا ضعب يف
 .ھب ترعش يذلا عضوملا نع كلأسی
 ةبوعصو كیقاس لقثب رعشت دق ،ةیفاجلا قوف عاونأ ضعبل ةبسنلاب .يعضوملا ردخملا ءاطعإ دعبً ایجیردت ردخلاو ءفدلاب ساسحإلا روطتی
 .اھكیرحت يف
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 فقوت عم امھتعیبط ىلإ ةكرحلاو ساسحإلا دوعیس .ءيشلا ضعب ةبیرغ طقف ،ةجعزم سیساحألا هذھ نأ سانلا مظعم دجی ال ،ماع لكشب
 .ةیفاجلا قوف ةنقح ریثأت

 رطخلا كاردإ
 تامولعمب كدّوُزی نأ ریدختلا بیبطل نكمی .ملألا نیكستل ةلیدبلا قرطلاب كلذ ةنراقمو ،دئاوفلا عم تافعاضم ثودح رطخ ةنزاوم بجی
 .ةیبسنلا رطاخملا ةفرعم ىلع َكنیُعت ةیفاضإ
 .ةدعاسملل رفوتم لودجلا اذھ .ماقرألاو تاملكلل مھریسفت ةیفیك يف سانلا توافتی

 
 
 
 

 ةیاغلل ةعئاش ةعئاش ةعئاش ریغ ةردان ةیاغلل ةردان

 100,000 لك يف 1
 ةنیدم يف ةدحاو ةباصإ ةلاح

 ةمخض

 10,000 لك يف 1
 ةنیدم يف ةدحاو ةباصإ ةلاح

 ةریغص

 1,000 لك نم 1
 دحاو صخش
 ةیرق يف

 100 لك يف 1
 دحاو صخش
 عراش يف

 صخش 10 لك يف 1
 دحاو صخش
 كترسأ يف

 

 ةیاغلل عئاشلا يبناجلا ریثأتلا
 ضفخنملا مدلا طغض
 .اھجالعل ةیودأو لئاوس كب صاخلا ریدختلا بیبط مدختسیس .ةیفاجلا قوف ةنقح ذخأت امدنعً الیلق مدلا طغض ضفخنی نأ يعیبطلا نم

 لوبلا ىلع ةردقلا مدع
 ءارجإ دعب ً،ایرورض كلذ نوكی امً ابلاغ .لوبلا فیرصتل ةناثملا يف )بوبنأ( ةرطسق لاخدإ متی .ةیفاجلا قوف ةنقحب ةناثملا باصعأ رثأتت

 .اھنودب وأ ةیفاجلا قوف ةنقح عم ىربك ةیحارج ةیلمع
 

 ةكحلا ةراثإ
 وأ نیماتسیھلل ةداضملا ةیودألا دعاست دق .يفصنلا ریدختلا ةنقحلً انایحأ مدختست يتلا مالآلا نیكست ةیودأل يبناجلا ریثأتلا دحأ ىدحإ يھ
 .ةیفاجلا قوف نقح يف دوجوملا ءاودلا رییغت نكمی

 ضرملاب روعشلا
 .نایثغلل ةداضملا ةیودألا دعاست دق .ىرخألا مالآلا نیكست قرطب ةنراقم ،ةیفاجلا قوف ةنقح عمً اعویش لقأ اذھ

 ةیفاك ریغ ةروصب ملألل نّكسم
 نیسحت نكمملا نم ناك اذإ ،ملألا نیّكست نولوتی نیذلا نوضرمملا وأ صاخلا ریدختلا بیبط ررقیس .اھلك كمالآ ةیفاجلا قوف ففُخت ال دق
 .مالآلا نیكستل ىرخأ ةلیدب ةقیرط ىلإ ةجاحب تنك اذإ وأ كلذ
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 ةعئاش ةیبناج راثآ
 عادصلا
 يف اذھ ثدحی .ةیفاجلا قوف ذخأ دعب رمتسمو ةدح رثكأ عادصب باصت نأ نكمملا نم .ةحارجلا دعب عادص ثودحً ادج عئاشلا نم
 نود ةرطسقلا وأ ةیفاجلا قوف يف ةمدختسملا ةربإلا تببست اذإ كلذ ثدحی .ةیفاجلا قوف نقحلا تالاح نم ةئام لك نم ةدحاو ةرم طسوتملا
 ببسی نأ نكمی .عادصلا ةّببسم لئاوسلا نم ةریغص ةیمك برستت .يكوشلا عاخنلا رمغی يذلا لئاسلا سیك يف بقث ثادحإ يف ،دصق

 بیطرتلا عم ھسفن ءاقلت نم عادصلا لوزی دق ،تاقوألا ضعب يف .حطسم لكشب ءاقلتسالاب فخیو ،تسلج اذإً اءوس دادزیً ادیدشً اعادص
 كل حامسلا لبق كلذ عجاری نأ يغبنی يذلا ریدختلا قیرف ھیبنت ةیاعرلا كل نومدقی نیذلا نیفظوملا ىلع بجی .مالآلا نیكستو دیجلا
 متك وأ عمسلا نادقفبً ابوحصم عادصلا نوكی دق .عادصلل ددحم جالع ىلإ جاتحت دقف ً،ارمتسم لازی ال وأً ادیدش عادصلا ناك اذإ .ةرداغملاب
  .عمسلا شیوشت وأ توصلا
 :تنرتنإلا ىلع انعقوم ىلع ةدوجوملا ةیفاجلا قوف وأ يعاخنلا نقحلا دعب ام عادص ةرشن ىلع عالطإلا ىجُری تامولعملا نم دیزمل
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 ةعئاش ریغلا تافعاضملاو يبناجلا ریثأتلا
 ءطبب سفنتلا
 ً.اجالع يعدتسی رمأ كلذو ساعن وأ سفنت ءطب يف ةیفاجلا قوفل ةمدختسملا ةیودألا ضعب ببستت نأ نكمی

 تقؤملا :باصعألا فلت
 ةكرحلا وأ ساسحإلا نادقف ىلإ كلذ يدؤی نأ نكمی .باصعألا فالتإ يف يفصنلا ریدختلا ةرطسق وأ ةربإلا ببستت نأ فولأملا ریغ نم
 .روھش وأ عیباسأ وأ مایأ ةعضب دعب صاخشألا مظعم ىدل ةلاحلا نسحتت .مسجلا نم يلفسلا ءزجلا نم ةریغص وأ ةریبك ةقطنم يف

 ةیاغلل ةردان وأ ةردان تافعاضم
 مئادلا :بصعلا فلت
 :ةرطسقلا وأ ةربإلا ةطساوب باصعألا يف مئاد فلت ثودح ردانلا نم
 ةیفاجلا قوف وأ ةیعاخن نقح 50500 ىلإ 23500 نم 1 يف مئادلا ررضلا ثدحی ■
 .ةیفاجلا قوف نقحلا وأ عاخن ةنقح 141500 نم 1 ىلإ 54500 نم 1 يف ةافولا وأ يفصنلا للشلا ثدحی ■
 ةیفاجلا قوف وأ يعاخنلا نقحلل بحاصملا باصعألا فلت ناونعب ةرشنلا نم رمألا اذھ لوح تامولعملا نم دیزم ىلع روثعلا كنكمی
  تنرتنإلا ىلع انعقوم ىلع رفوتملا ةیفاجلا قوف نقحلا وأ يرقفلا دومعلا نقحب
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 ةرطسقلا اھببست ةباصإ
 ةزواجتم ةباصإلا رشتنت نأ ردنی .اھتلازإ متیس اذھ ثدح اذإ .ةیفاجلا قوف ةرطسق عضوم لوح نایحألا ضعب يف ةباصإ ثدحت نأ نكمی
 نقحلا جارخ ببسب باصعألا فلت عنم نإ .ةئراطلا رھظلا تاحارج تالاح يف ةردان وأ ةیرورض ةیویحلا تاداضملا نوكت دق .دلجلا
 .ةیاغلل ردان رمأ ةیفاجلا قوف

 ىرخألا تافعاضملا
 .ةافو وأ )رثكأ وأ فرط مادختسا نادقف( مئاد يفصن للشو ،سفنتلا يف ةدیدش ةبوعصو )تابون( تاجنشت ثدحت نأً ادج ردنی

 ریدختلا بیبط ىلع اھحرط دوت دق ةلئسأ
 ؟ةیفاجلا قوف نقحلاب ينحصنت مِل ■
 ؟يل ةبسنلاب ھئواسمو ةیفاجلا قوف نقحلا نساحم يھ ام ■
 ؟لئادبلا نع اذام ■
 ؟يفصنلا ّردخُملاب ينقح ىلوتیس يذلا نم ■
 ؟يب ةصاخ راطخأ يأ كانھ لھ ■
 ؟اھدعب رعشأس فیك ■
  ؟ةیفاجلا قوف ةنقح ّيدل نكی مل اذإ كلذ دعب رعشأس فیك ■
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 ةیلوؤسم ءالخإ

كلت يطغت  الأ  عقوتملا  نم  كلذك . اھئاقب  نامض  اننكمی  اذھ ال  عمو  ،اھتقدو  ةرشنلا  هذھ  تامولعم  ةثادح  ىلع  ظافحلا  يف  اندوھج  لذبن  اننإ   
عم مكیدل  فواخم  يأ  وأ  مكتارایتخا  ةشقانم  يغبنی  اذل  اھعم . لماعتلا  بجی  يتلا  ةمھملا  لئاسملا  وأ  مكیدل  ةلئسألا  عیمج  ةماعلا  تامولعملا   
ةرشنلا هذھ  مادختسا  نكمی  ةیصوت .ال  اھنأ  ىلع  ةرشنلا  هذھ  اولماعت  طقف .ال  يعجرم  لیلدك  ةرشنلا  هذھ  مادختساو  ،مكب  صاخلا  يبطلا  قیرفلا   

رقنلا ىجری  ،لماكلاب  ةیلوؤسملا  ءالخإ  نایب  ىلع  عالطالل  ةیراجت . وأ  ةیئاعد  ضارغأ  يأل    
 ).information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient( انھ 

دودح  الب  نومجرتم  ةمظنمل » عباتلا  ةمجرتلا  ىدتنم  نم  ةمدقم  تامجرتلا  عیمج  » (Translators without Borders). طبض مت   
تامولعملا ضعبل  ریسفت  ءوس  وأ  ءاطخأ  دوجو  لامتحا  ىقبی  نكلو  ،ةنكمم  ةقد  لضفأب  تامجرتلا  كلت  ةدوج  . 

 

 كیأر ىلع انعلطأ
  .ةرشنلا هذھ نیسحتل تاحارتقالاب بحرن
 patientinformation@rcoa.ac.uk :ىلإ ينورتكلإلا دیربلاب اھلاسرإ ىجُری ،اھمیدقت يف نوبغرت تاقیلعت يأ مكیدل ناك اذإ

 ریدختلا ءابطأل ةیكلملا ةیلكلا
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 

020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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