
 

 

 

 

إداسج اٌخذِاخ اٌؽثُح تأتً لُش 

  

                                Awareness 12                                          12إسشاداخ ؼثُح 

 

 Head ache                                                            اٌصذاع 

    

 

أعثاته وؼشق ػالظه 

 
لذ َصُثهُ دوْ عاتك إٔزاس       واٌزٌ شش األِشاض أرشاسًا تُٓ إٌاط أن َؼرثش اٌصذاع ِٓ

.  أو أعثاب واظؽح 

 

 ٌصذاع ؟؟اأعثاب  

 

 . أعثاب ػعىَح ٔاذعح ػٓ ِشض أو إصاتح ػعىَح( 1          

 .  أعثاب غُش ػعىَح (2

 

 

 



 

 

 

 :أعثاب اٌصذاع اٌؼعىَح أواًل 
. اسذفاع ظغػ اٌذَ• 

. (  اٌرهاب أػصاب اٌؼُٓ, اٌرهاب اٌٍّرؽّح، لصش إٌظشن ):اظؽشاتاخ اٌؼُٓ • 

. اٌرهاب األرْ اٌىعؽً• 

. اٌرهاب اٌعُىب األٔفُح• 

                         .ِشاوً األعٕاْ• 

. اٌؽًّ• 

. اٌضواَ واألٔفٍىٔضا• 

 (.ٔخفاض اٌغىش فٍ اٌذَ إسذفاع وإ) اظؽشاتاخ اٌغىش فٍ اٌذَ إ• 

 

 

 

 

 

 

 شأًُا 

أعثاب 

 :ػعىَح اٌغُش اع اٌصذ

َٕرط فٍ اٌغاٌة ٔرُعح ألعثاب ٔفغُح ، أو ٔرُعح اظؽشاب فٍ وظائف 

، أو ذغُش فٍ تؼط أّٔاغ (واٌّخ واظؽشاتاخ اٌذوسج اٌذِىَح ) تؼط أػعاء اٌعغُ 

( خصىصا اٌصذاع إٌصفٍ ) ،ولذ َىىْ وساشُا ( ورغُُش ِىاػُذ إٌىَ ) اٌؽُاج اٌُىُِح 

. ِرغاسػح عثثا ِثاششا ٌرىشس ٔىتاخ اٌصذاعوذؼرثش اٌعىظاء واٌؽُاج اي

 :أعثاب أخشي 

. اٌشوائػ اٌمىَح• 

. لٍح إٌىَ أو وصشذه• 

                             .تؼط أٔىع األؼؼّح واٌثهاساخ• 

. اٌرغُش اٌّفاظئ فٍ دسظاخ اٌؽشاسج• 



 

 

 

 

 

:  فاؼشص ػًٍ ِا ًٍَ إرا وٕد ذؼأٍ ِٓ ٔىتح صذاع 

 

. اْ صاخة اإلظاءج اٌعٍىط فٍ ِه ػذَ•

. اٌعٍىط أِاَ اٌرٍفاص أو اٌىّثُىذش ػذَ• 

.  اٌؽذَس ٌفرشج ؼىٍَح ػًٍ اٌهاذف اٌّؽّىي ػذَ •

.  اٌمشاءج ػذَ• 

 . (ألصؽاب اٌعغػ اٌّشذفغ )  ذٕاوي األظثاْ اٌصفشاء ػذَ •

 . (ألصؽاب اٌعغػ اٌّشذفغ )  ذٕاوي اٌشىوىالذه ػذَ •

.  اٌرذخُٓ ػذَ •

ؼُس شثد أٔها ذضَذ ِٓ  )ذٕاوي ػصُش اٌؽّعُاخ، واٌّششوتاخ اٌغاصَح ػذَ •

 .(  ؼذج اٌصذاع تٕغثح اٌعؼف

 وُف ذرغٍة ػًٍ اٌصذاع ؟ 
 

ؼُس أْ ,إْ ذٕاوي األدوَح اٌّهذئح ٌُظ اٌؽً األِصً ٌٍرغٍة ػًٍ اٌصذاع ** 

 :اِذً هٕان ؼشلا أوصش فاػٍُح ٌمهش اٌصذاع وأتشصها 

.  ٌ ِىاْ ذؽد ظىء خافد وظُذ اٌرهىَحعرشخاء فاألاٌرّذد و• 

تأؼشاف األصاتغ وذذٌُىهّا ( إٌّؽمح اٌّؽارَح ٌٍؼُٓ ) اٌعغػ ػًٍ اٌصذغُٓ • 

.  تخفح وتؽشوح دائشَح     

. وظغ وّاداخ تاسدج ػًٍ اٌصذغُٓ • 

  (.ألصؽاب اٌعغػ إٌّخفط) ششب لذغ ِٓ اٌمهىج اٌّؽالج تاٌغىش ِغ تذاَح اٌشؼىس تاألٌُ• 

.  ِاَ تاسد ٌُؼُذ ذىاصْ اٌذوسج اٌذِىَحأخز غ• 

.  ذٕاوي وُّح ِٓ اٌغىائً• 

 

َعة أال ذغرهُٓ تٕىتاخ اٌصذاع اٌزٌ ٌه ذأشُش عٍثٍ ػًٍ عٍىن األفشاد، ؼُس ** 

 واْ  َؤوذ األخصائُُٓ االظرّاػُُٓ أْ ؼىادز اٌغُش َضَذ اؼرّاي ؼذوشها إرا

ػًٍ  اٌخّىي وػذَ اٌمذسجاٌصذاع َىسز  أْ َؼأٍ ِٓ اٌصذاع، وَعُفىْ اٌغائك

. اإلٔراض واالترىاس

 

 

 



 

 

 

 

 

 :-اٌؼالض تاٌّاء 

 

لاَ االذؽاد اٌُاتأٍ ٌألِشاض تٕشش اٌرعشتح اٌراٌُح ٌٍؼالض تاٌّاء 

تإٌغثح ٌألِشاض اٌمذَّح % 100ؼُس تٍغد ٔرائط ٔعاؼه ؼغة إفادج االذؽاد 

: واٌؼصشَح اٌراٌُه 

اٌصذاع    --  

ٌعغػ اٌذَ      -- 

 

 :-ج اٌؼالض ؼشَك

 

ػًٍ ( 160ٍُِ)ِاء عؼح وً ِٕها أوىاب( 4)عرُمظ ِثىشًا صثاغ وً َىَ وذٕاوي إ 

 . دلُمح 45ِؼذج فاسغه وال ذرٕاوي أٌ ٔىع ِٓ اٌؽؼاَ أو اٌغىائً لثً ِعٍ  

, اٌفؽىس ، اٌغذاء  )ٌىً وظثح  أٌ ؼؼاَ أو ششاب خالي اٌغاػرُٓ اٌراٌُرُٓ ال ذرٕاوي 

 (.اٌؼشاء

ِاء فٍ ولد أوىاب ( 4)سظً واٌّغٕىْ صؼىتح فٍ اٌثذاَح فٍ ششب لذ َىاظه اٌُ

ٌزا َّىٕهُ أْ َرٕاوٌىا ألً ِٓ رٌه ػًٍ أْ َؼٍّىا ػًٍ صَادج اٌىُّح ذذسَعًُا  واؼذ

ولذ أشثد  إًٌ أْ َرّىٕىا ِٓ ششب اٌىُّح اٌّمرشؼح فٍ غعىْ فرشج صُِٕح لصُشج

 .  اٌؼالض تاٌّاء اٌشفاء ِٓ األِشاض ٔرائط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


