
 
 
 
 

 رعشت امدنع ملقأتلا ةیفیك ةفرعم مھملا نمف ،يركسلا نم يناعت تنك نإ
 .ىفشتسملا ىلإ باھذلا تجتحا نإ امیس ال .ءایعإلاب
 Kع ظفاحتل هلعف كHلع بجD ام ةفرعم Bإ جاتحت تنأف اذلو ،يركسلا ءاد عم كلماعت ضرملا ك%$ُي
WX )ركسلا( مدلا زوكولج تاLMتسم

Y تسملا نم ةنكمم ةطقن برقأLMةفدهتسملا تا. Dُقلط dصاخشألا ضع 
 .ضرملا ماDأ دعاوق مسا رومألا ەذه Kع

 لوبلا وأ مدلا تاراxتخاو يركسلا ةMودأ نم ەvtغو stXلوسrألا عم لماعتلا ةHفHك ةفرعم Bإ جاتحت فوس
 �tYئاصخأ راxخأ Kع اًمئاد صرحا .�Xش�سملا Bإ تلقتنا نإ ةDاغلل ماه رمأ اذهو .ةHئاذغلا كتيمح ةراد}و
 كثو�ُم ءانثأ ةدوجلا ةHلاع ةDاعرل كHقلت ض�vفملا نمو .يركسلاd كتباص�ب كل stXجلاعملا ةHبطلا ةDاعرلا
dش�سملا�X - ساسأ نم ةدحاو ەذهوHاعرلل ��ع سمخلا كتاDحصلا ةHلع لوصحلا قحتس� رمأ وهو ةHه. 

 يركسلاب كضرم ىلع ضرملا رثؤی فیك
الضف ،ىودعلا عاونأو ضرملا ب�س�ي ام%ر

ً
WX ،ىرخألا داهجإلا لا�شأ نع 

Y تسم عفرLMمدلا زوكولج تا 
WX مدلا ىرجمل زوكولجلا نم د�Mملا مسجلا قلطD .)ركسلا(

Y عافدلا هتيلآ ضرعمHضرملا ةمواقمل ة 
 .داتعملا نم لقأ ل�أت وأ ماعطلا نع اًعنتمم تنك نإ ��ح اذه ثدحD ام%رو .ىودعلاو

 عيطتس¡ ال كمسج نأ الإ .رمألا عم ملقأتلل stXلوسrألا نمم د�Mملا يركسلاstX dباصملا vtغ صاخشألا جت�ي
 ىودعلا وأ ضرملا ضارعأ Bإ يركسلا ضارعأ فاضُت نأ نكمDُ .يركسلاd اdًاصم تنك نإ كلذ لمع
 .أوسأ اهلعجتو ةHلصألا

WX لاهسإلاd ةdاصإلا وأ ضرملا وأ ءاHعإلاd روعشلا ب�س�ي دق
Y تسم ضافخناLMح ،مدلا ركس تاHال ث 

 .داتعملا¤ ماعطلا صاصتما كمسج عيطتس¡

 يركسلا ءادب كتباصإ عم فافجلاب ةباصإلا
WX .فافجلا Bإ ءاHعإلا وأ ةرارحلا يدؤت دق

Y dعت دق ،تالاحلا ضع�XY كتباصإ dعافترالاو داحلا فافجلا 
WX طرفملا

Y تسمLMإ مدلا ركس تاB إ لاقتنالل كتجاحB ش�سملا�X.  

 ەذه مDدقت Bإ جاتحت دق .كضرم دنع ملقأتلا نأش§ انحئاصن عب�تو ة�Mهاجلاd عتمتت نأ مهملا نمف ،اذلو
WX ةدعاسملا مهنكمDُ مث نمو ،ة©ألا دارفأ دحأ وأ قيدص Bإ تامولعملا

Y كضرم لاح. 

 كضرم دنع يركسلا عم لماعتلا

 نإ وأ تاراسفتسا ةDأ كDدل تنا¤ نإ كودعاس¡ فوسو يركسلا نع لوؤسملا كقM$فd لصتا - علهت ال •
WX تنك

Y يأ نم ٍكش ¬�
Yء. 

WX رمتسا •
Y ودأ لوانتMرعش� ال تنك نإ ��ح - يركسلا ة dغرلاxة WX

Y كانه نأ ملعلا عم .ماعطلا dودألا ضعMة 
 لوؤسملا كقM$ف عم ثدحتلا Kع صرحا .اهلوانت نع لما®لاd فقوتت نأ وأ اهلوانت نم للقت نأ بج��Y Dلا

WX يركسلا نع
Y كروعش دنع تقو برقأ dمث نمو ضرملا Dصنلا كئاطعإ مهنكمHسانملا ةحxة. 

WX ركسلا تاLMتسم صحفت تنك نإ •
Y مدلا WX

Y ملاvXXإ جاتحت دقف لB زMتاعاس عــ%رأ ل¤ - صحفلا تارم ةدا 
WX ركسلا تاLMتسم صحفت ال تنك نإ .لHللا ة�vف لمش¡ امd ،لقألا Kع

Y مدلا WX
Y ملاvXXناف ،ل�xتامالعل ه 

 .مدلا ركس طرف



 
 
 
 

الHلق ل¤و ةالحملا vtغ تا%و��ملا نم vtث�لا لوانت - كمسج ة%Lطر Kع ظفاح •
ً

 .³v́أ تارم ددع%و 

µXاعت تنك نإ •
Y نلا نم يركسلا ضرم نمLاًعفترم مدلا ركس ىوتسم نا¤ نإ تانوتي�لا نم ققحتف ،لوألا ع 

 كلدD دق كلذ عمو ،stXلوسrألا ةخضم مدختس� تنك نإ �vل ¶لوم KYم 13 وأ ·³vأ وأ �vل ¶لوم KYم15(
 .تانوتي�لا دوجو دنع يركسلا نع لوؤسملا كقM$ف عم لصاوت .)كلذ نع ةفلتخم تافدهتسم Bإ كقM$ف

 فقوتلا كHلع بجHف ،ءاHعإلاd ت�صأو SGLT2i ¸س� يركسلا صارقأ نم اًنيعم اًعون لوان�ت تنك نإ •
 كلذd ماHقلاd كوv́خأ نإ( مدلا ركسو تانوتي�لا تاLMتسم نم ققحتلا Bإ جاتحت فوس .اهلوانت نع
 ¹Y Forxiga صارقألا ەذهل ةMراجتلا ءامسألا .ةHحصلا ةDاعرلا قM$ف Bإ ثدحتلاو ،)زاهجلا ت�لتماو
WX كئاHعإ لاح صارقألا ەذه لوانت يدؤي دق .Jardianceو Invokanaو

Y زMاصإلا رطخ ةداdة 
dوتي�لا ضامحلاµX

Y إ جاتحت فوسف اذلو ،يركسلاB نالل ضارعألا ةفرعم�xاهنم ەا. 

WX رمتسا •
Y لقت عطتس� مل نإ - با��لا وأ ماعطلا لوانتHجولا لوانت لواحف ،ةمعطألا لxفخلا تاHوأ ةف 

 لثم( ةM$كسلا تا%و��ملا فاش�را بّرج .ةقاطلا كحنمتل تانو%$كوردHهلا Kع ةLMتحملا تا%و��ملا
 لثم تاLMلحلا وأ زوكولجلا صارقأ صاصتماd مق وأ )نومHللا vtصع وأ ةM$كسلا الو�لا وأ ةه³افلا رئاصع
 تنك نإ .ةضفخنم تاLMتسملا ءاقdإ Kع ةMزاغلا تا%و��ملا نع عانتمالا كدعاس¡ دق .مالهلا بوبح
��تت

Yغ وأ ،ءvt ع رداقK ظافتحالا dلئاوسلا WX
Y dع لصحاف ،كنطK بطلا ةدعاسملاHة WX

Y تقو برقأ 
 .نكمم

 تادیوریتسلا لوانتت تنك نإ
 ةxئذلاو يدLMتامورلا لصافملا باهتلاو داحلا و%$لاو نوس¡دأ ضرم لثم ةHبطلا تالاحلا ضعd ةجلاعم متت
dتسلاvtوMاصم تنك نإ .تادdًا dف ،يركسلاHلاع تاعرج لوانت عفري نأ نكمHتسلا نم ةvtوMفل تادvنم تا� 
 .مدلا ركس تاLMتسم نم تقولا

 تاLMتسم ترثأت نإ ��ح ،كل اهفصو دق كx¼بط نا¤ نإ تادMوvtتسلا لوانت نم اذه كعنمD الأ بجMو
WX ركسلا

Y كلذ عمو .مدلا Dلع بجHبط عم ثدحتلا ك¼xط لضفأ لوح ك$Mءانثأ يركسلا عم لماعتلل ةق 
 ةفوصوم تادMوvtتسلا تنا¤ نإ .اهvtيغت Bإ جاتحت دق وأ ةMودألا ةداMز Bإ جاتحت دق .تادMوvtتسلا لوانت
WX ركسلا تاLMتسم دوعت فوسف ،ةvtصق ةHنمز ة�vفل

Y بطلا اهعضول مدلاH½Y WX
Y نع فقوتلا دنع ةداعلا 

 .اهلوانت

  ىفشتسملا ىلإ باھذلا تجتحا نإ
WX نوكت دق

Y ف جاتحت عضوHإ هB انعDبط ةHقلعتي ال رمأل ة dاصإلا وأ ثداوحلا لثم ،يركسلاdاذه .تا Dع�XY 
WX ئراوطلاو ثداوحلا مسق Bإ كهجوت بوجو

Y ش�سملا�X قلا$Mxرظت�ت ام%رو .كنم ة dق تقولا ضعxنأ ل 
  .بHبطلا كاري

WX ام صخش راxخإ Kع صرحا
Y كتباص�ب كلوصو نم تقو برقأ dإ جاتحت دق كنأو يركسلاB لوانت 

WX سÀل نأو ةحارجل كعوضخ بوجوب كوv́خأ نإ .مدلا ركس صقن بنجتل ماعط
Y يأ لوانت كعسو 

 ،با��لا وأ ماعطلا Bإ كتجاحd رعش� تنك نإ .يركسلاd كتباص�ب كx¼بط v́خأف ،تا%و��م وأ ةمعطأ
الوأ مقاطلا ���ساف

ً. 



 
 
 
 

 مهملا نم .ەvtغ وأ يركسلاd طxتري رمأ ب�س§ اذه نوكD ام%رو .�Xش�سملاd ثوكملا كHلع بجوتي دق
 .ةHحصلا ةDاعرلل ��ع سمخلا كتاHساسأ نم ةدحاو ەذه - كانه كدوجو ءانثأ يركسلاd ةDانعلا ةDاغلل
 :كتدعاسمل حئاصنلا ضعd كHلإ

 كثوكم ءانثأ هعم لماعتلل ةطخ Kع اوقفتاو يركسلاd كتباصإ لوح ةضرمملا وأ بHبطلا Bإ ثدحت •
dش�سملا�X. 

 تنا¤ ءاوس ،يركسلاd كضرم عم لماعتلا لوح فواخم ةDأ كDدل نا¤ نإ مقاطلا دارفأ دحأ نم �فتسا •
 .ةHفطاع وأ ةHلمع فواخملا كلت

 ءاد نع لوؤسملا قM$فلا عم يركسلاd كتباصإ رمأ اوشقان دق �Xش�سملا حانج مقاط نأ نم ققحت •
 .كلذل مهلعف Kع صرحاف ،دعd كلذd اوماق دق اونوكD مل نإ .يركسلا

• Dنأ بج Dبطلا صرحHع ةضرمملا وأ بK ع ظافحلل موي ل¤ كمدق صحفK اهتحص. 

WX اهمدختس� ��Yلا ةMودألا �Xش�سملا كHطعت نأ ض�vفملا نم •
Y قرغتس¡ دق كلذ نأ الإ - ةداعلا dضع 

 .vtخأتلا بنجتل كعم اهنم ضعd بحطصاف اذل ،تقولا

 نوكD ال دق( ةخضملا تامزلتسم وأ مدلا راxتخا زاهج لثم ،يركسلا ةزهجأd ةصاخلا كتامزلتسم بحطصا •
WX
Y فوت مهعسوvt ةخضملل تامزلتسم(. 

WX كدوجو ءانثأ •
Y ش�سملا�X، تسم نوكت دقLMركسلا تا WX

Y عأ كمدK إ اذه عجري دقو .يداعلا نم لقأ وأB 
WX ركسلا تاLMتسم راxتخا جاتحت ام%ر .كطاشr مدع ب�س§ وأ داهجإلا كروعش وأ كضرم

Y ³أ كمدv· نم 
 .اهل اًقفو كجالع لDدعتو داتعملا

• Dلع بجHع لوصحلا كK صنلاHطرفملا عافترالاو مدلا ركس صقن  عم لماعتلاو بنجتل معدلاو ةح 
 .مدلا ركسل

WX ةدعاسملاd كعتمت ض�vفملا نم •
Y تخاHجولا راxجولاو تاxفخلا تاHو ،ةفMع بجK ع صرحلا مقاطلاK 

 .ةجاحلا دنع تاxجولا تاقوأ عم ةMودألا قفاوت

 .كلذ ركذ ةعdاتم لضفألا نم اذلو - يركسلاd كتباص�ب ملعD كجلاعD نم عيمج نأ ض�vفت ال •

WX يركسلاd كضرم ةDاعر نعو �Xش�سملا نم كجورخل طHطختلا لوح ةضرمملا وأ بHبطلا Bإ ثدحت •
Y 

 .لxقتسملا

WX معدلاو ةDاعرلا كلت ��لتت مل نإ
Y ش�سملا�X، إ ثدحتفB بطلاHفلا وأ ةضرمملا وأ ب$Mنع لوؤسملا ق 

 .يركسلا

 
Sick day rules translations were made possible thanks to a medical education grant to Sirona Care 
and Health from Napp Pharmaceuticals limited. 
 


