
 

 

 يجى اقشاص ؟ 05يب هً انًبدح انفعبنخ انزً يزكىٌ يُهب فىنزبسيٍ 
كينيىفيْبك اىظىكيىً هى اٌٍ اىَبكح اىفؼبىخ اىزً رزنىُ ٍْهب أقواص اىفىىزبهيِ ، و اىقوص اىىاؽل 

 ٍغٌ ( ٍِ ٍبكح كينيىفيْبك اىظىكيىً . 0555 ٍغٌ )اىغواً اىىاؽل =  55يؾزىي ػيً 

ٍؼبكاد اإلىزهبة اىغيو فىىزبهيِ ) كينيىفيْبك اىظىكيىً ( يْزًَ إىً فئخ ٍِ األكويخ رًََ ) 

ىألىٌ و اىَؼبكح ىيزىهً و اإلىزهبة . ( ، و اىَؼووفخ ثآصبههب اىََنْخ  ٍزيوويليخ

 

 يجى أقشاص ؟ 05يب هً إسزخذيبد فىنزبسيٍ 

 فً انحبالد انزبنيخ :يجى أقشاص  05فىنزبسيٍ يُصح ثبسزعًبل 

 اىزهبثبد ٍب ثؼل اىؾىاكس ٍضو ريل اىْبعَخ ػِ اىزىاء اىَفبطو و اىنَىه .اآلآلً اىْبرغخ ػِ  .0

) أىٌ اىلوهح اىشهويخ  ػَو اىطَشؽبالد اآلالً و االىزهبثبد اىؾبكح ػْل اىَْبء ٍضو آالً  .2

اىؾبكح ( و اىزهبة اىَيؾقبد ) رىاثغ اىوؽٌ (  ، مَب يَنِ االٍزؼَبه ىفزوح ٍؾلوكح ىزقفيف 

 اآلالً اىزً ريً اىىالكح اىقيظويخ ، أو اىىالكح اىطجيؼيخ.

اىؾبكح ) ؽبىخ اىْقوً رْزظ ٍِ ىيبكح ٍَزىيبد ؽَغ اىجىىيل ) ؽَغ  اىْقوًّىثبد  .3

( فً اىلً ، ٍَب يزورت ػييخ روٍت مويَزبالد ٍِ ؽَغ اىيىهيل فً  uric acidاىيىهيل  

ثبد فً اىؾومخ ، ؽيش اىَفبطو ٍَججب أىٌ ؽبك ، و قل رظو فً ثؼغ اىؾبالد إىً طؼى

 ػيً رقفيف هنح اآلالً(. فىىزبهيِيؼَو 

آالً ٍب ثؼل اىؼَييبد اىغواؽيخ ، و االىزهبثبد و اىزىهٍبد اىزً رؾلس فً ؽبالد ٍب ثؼل  .4

 عواؽخ األٍْبُ او اىؼظبً .

) ؽبىخ رظيت األؽفبه و اىجبىغيِ ػيً اىَىاء ، و  Rheumatoid Arthritisاىووٍبرىيل  .5

اىغهبى  رؾلس ّزيغخ افزاله فً اىغهبى اىَْبػً اىنارً  اىقبص ثبىغٌَ ، ثؾيش يهبعٌ

اىَْبػً اىَفبطو ٍَججب اىزهبة اىَفبطو ، و قل يَجت اىووٍبرىيل رشىح فً ػظبً 

 اىَفبطو (  .

) و هً ؽبىخ رْشؤ  ٍغ اىزقلً فً اىَِ ، و رْزظ ٍِ عفبف  فشىّخ و ريجٌ اىَفبطو .6

اىَبئو اىَفظيً ، ٍَب يغؼو ػؼبً اىَفبطو ) و فظىطب ٍفظو اىومجخ ( ٍِ اإلؽزنبك 

 زَجت فً اآلالً اىَيٍْخ ( . اىَجبشو ٍَب ي
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 اىزهبثبد اىَفبطو اىؾبكح . .7

بطو ، و فظىطب ريل اىزً رشَو ػلح ٍفبطو )  اىزهبة اىَف اىزهبثبد اىَفبطو اىَيٍْخ .8

، و اىزهبة اىَفبطو اىووٍبرييًٍ ، اىووٍبرييً   chronic polyarthritisاىَزؼلكح اىَيٍِ 

.) 

 . اىظلاع اىْظفًّىثبد  .9

، صٌ إٍزنَبه اىؼالط ؼ ثبٍزؼَبه اىؾقِ ( ) يْظ اىَغض اىَواهيو  اىَغض اىنيىي .05

 ثئٍزقلاً األقواص او اىيجىٍبد إُ اقزؼذ اىؾبىخ .

االىزهبثبد اىؼؼييخ اىؼظَيخ اىؾبكح  و آالً اىظهو ) ٍضو ريل اىزً رظيت اىويبػييِ او اطبثبد  .00

 اىَالػت (.

 .  Non – articular Rheumatismاىووٍبرييً غيو اىَفظيً  .02

: و هً ؽبىخ  spondylitis  Ankylosingجٌ فقواد اىؼَىك اىفقوي ) اىزهبة و آالً و ري .03

رؾلس فً فقواد اىؼَىك اىفقوي ، و رزَجت فً اىزظبقهب ثجؼؼهب ٍَب يْزظ ػْخ ؽبىخ ٍِ 

 اىزيجٌ و طؼىثخ اىؾومخ ٍظؾىثخ ثبألوعبع و اآلالً ( .

 painfulاآلالً اىزً رظيت اىؼَىك اىفقوي ّزيغخ ) ٍزالىٍخ اىفقواد اىؼْقيخ اىَيٍْخ  .04

cervical syndrome  . ) 

مؼالط ٍَبػل ، فً ػالط اىؼلوي االىزهبثيخ اىَؤىَخ اىؾبكح ىألّف  فىىزبهيِيَنِ اٍزقلاً  .05

واألمُ و اىؾْغوح ، ػيً ٍجيو اىَضبه : اىزهبة اىيىىريِ و اىجيؼىً ، اىزهبة األمُ ) يغت 

ال يؼزجو ػالط أٍبًٍ فً هنح اىؾبالد ، و ىنْخ ٍغوك ػالط ٍَبػل  فىىزبهيٍِالؽظخ أُ 

ىٌ و اىؾواهح ، و يغت ارقبم األعواءاد اىؼالعيخ اىَالئَخ ىَؼبىغخ اىَوع ىزقفيف األ

األٍبًٍ ػيً ٍجيو اىَضبه رْبوه ٍؼبك ؽيىي ٍْبٍت أو ٍؼبك ىيفيووٍبد او غيوهب ٍِ 

 اىؼالعبد األٍبٍيخ اىَالئَخ ىيؾبىخ ( .

ؼَبه اىؾًَ وؽلهب ) اهرفبع كهعخ اىؾواهح فقؾ ( ال يؼزجو و ال يَضو أؽل كواػً اٍز .06

) يغت أُ ينىُ اهرفبع كهعخ اىؾواح ٍظؾىثب ثؤػواع اىزهبثيخ افوي ٍضو اىزىهً أو  فىىزبهيِ

 األىٌ أو أؽَواه و اىزهبة اىَنبُ ( .

 يجى أقشاص : انجشعبد انًقزشحخ  05فىنزبسيٍ 

مييىعواً أو أمضو ، و غيو ٍْبٍت  55ٍغٌ ٍْبٍت ىيَوػً اىجبىغيِ اىنيِ ييّىُ  55فىىزبهيِ 

 مييىعواً . 55يقو وىّهٌ ػِ اىنيِ  ىألؽفبه أو 

صَخ ّظيؾخ ػبٍخ ، و هً أُ اىغوػخ يغت أُ يزٌ رؾيليهب ثشنو فوكي ) أي يغت رؾليلهب وفقب 

ىؾبىخ مو فوك ،أي ؽَت رغبوة اىَويغ و قلهرخ ػيً اؽزَبه اىلواء  ( ، مَب يغت أُ رنىُ أقو 

 عوػخ فؼبىخ ٍَنْخ و ألقو فزوح ىٍْيخ ٍَنْخ .

ٍغٌ أقواص  فً اىؼبكح ٍب رنىُ قوص واؽل  55ٍِ فىىزبهيِ نهجبنغيٍ   انجشعخ انيىييخ األونيخ

 ٍوريِ أو صالس ٍواد يىٍيب ثؾَت اىؾبىخ و اٍزغبثخ اىَويغ .
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، رزواوػ اىغوػخ اىيىٍيخ ثظفخ ػبٍخ ثيِ قوص واؽل  حبالد عسش انطًش اإلثزذائً ) االونً (

) يَنِ أُ رظو اىغوػخ اىيىٍيخ إىً قوص واؽل أهثغ ٍواد فً ٍوريِ إىً صالس ٍواد فً اىيىً  

اىيىً  فً ثؼغ اىؾبالد ( ،  و يغت ثلء اىؼالط ػْل ظهىه االػواع األوىيخ و يغت أُ يَزَو ثْبء 

 ػيً هنح األػواع .

 يجى أقشاص : انخطىسح عهً انقُبح انهعًيخ  05فىنزبسيٍ 

األكويخ اىَؼبكح ىإلىزهبة اىغيو ٍزيوويليخ أو  عَيغ اىََزؾؼواد اىلوائيخ اىزً رْزًَ ىفئخ )

NSAIDs  رييل ٍِ فطىهح اىزؼوع ألصبه عبّجيخ فطيوح ثبىقْبح اىهؼَيخ ، ثَب فً  فىىزبهيِ( ٍضو ،

مىل : اىزقوؽبد اىْيفيخ ) قوػ اىَؼلح و األصًْ ػشو اىزً رْيف ، و هً ػجبهح ػِ عووػ فً اىغلاه 

و صقت اىَؼلح و األٍؼبء ) اي ؽلوس صقت فً علاه اىَؼلح أو اىَجطِ ىيَؼلح أو اإلصًْ ػشو ( ، 

 األٍؼبء ، و هً ؽبىخ فطيوح ىيغبيخ (. 

 يعهىيبد هبيخ 

ريل األصبه اىغبّجيخ ػيً اىقْبح اىهؼَيخ قل رنىُ ٍهينخ ، و قل رؾلس فً أي وقذ أصْبء  .0

 ، و ثلوُ ػالٍبد رؾنيويخ . فىىزبهيِاٍزؼَبه 

خ ثبألػواع اىغبّجيخ اىقطيوح ػيً اىقْبح اىهؼَيخ ّزيغخ رْبوه مجبه اىَِ أمضو ػوػخ ىإلطبث .2

 . فىىزبهيِ

 . فىىزبهيِيَنِ أُ رؾلس هنح األصبه اىغبّجيخ اىقطيوح فً أي وقذ أصْبء اىؼالط ثـــ  .3

 يَنِ أُ رؾلس هنح األصبه اىغبّجيخ اىقطيوح ٍغ أو ثلوُ ظهىه أػواع رؾنيويخ . .4

اىقطيوح ػيً اىقْبح اىهؼَيخ ٍغ أي ٍويغ ، ؽزً  يَنِ أُ رؾلس هنح األػواع اىغبّجيخ .5

 أوىئل اىنيِ ىيٌ ىليهٌ ربهيـ ٍوػً ٍَجق ىإلطبثخ ثآصبه أو أٍواع فً اىَؼلح أو األٍؼبء .

، أو ثبىزْبوه ىَلك  فىىزبهيِرورفغ فطىهح ؽلوس اىْييف اىهؼًَ ٍغ اىغوػبد اىَورفؼخ ٍِ  .6

 ؽىييخ .

ىفئخ األكويخ اىَؼبكح ىإلىزهبة اىغيو ٍزيوويليخ ،  رْبوه األٍجويِ أو أي أكويخ أفوي رْزًَ .7

 يييل ٍِ اؽزَبىيخ ؽلوس ريل اآلصبه اىغبّجيخ اىقطيوح ػيً اىقْبح اىهؼَيخ .

اىَوػً اىنيِ يزْبوىىُ أكويخ رْزًَ ىفئخ ) ٍضجطبد ٍَزقجالد اىَيوورىّيِ اإلّزقبئيخ ، و  .8

بة و ٍِ أشهوهب ىىٍزواه ، ، و هً أكويخ ٍؼبكح ىإلمزئ SSRIsاىَؼووفخ افزظبها ثــ 

ثووىاك ، إيفينَىه ( ينىُ أمضو ػوػخ ىإلطبثخ ثزيل اآلصبه اىَيجيخ ، و إٍنبّيخ ؽلوس اىْييف 

 اىَؼلي اىَؼىي .

اىَوػً اىنيِ يزْبوىىُ أكويخ اىنىهرييوُ و ٍشزقبرخ ) ػِ ؽويق اىفٌ او اىؾقِ ، ٍضو :  .9

يجىٍيلهوه( هٌ أمضو ػوػخ ىإلطبثخ ثزيل ثيزبىوُ ، ثويلّييوىىُ ، ميْبمىهد ، كيجووفىً ، ك

 . فىىزبهيِاألػواع اىغبّجيخ اىقطيوح ػيً اىقْبح اىهؼَيخ ػْل رْبوىهٌ ىــ 

اىَوػً اىنيِ يزْبوىىُ أكويخ ىييبكح ٍيىىخ اىلً ) ٍؼبكاد اىزقضو ٍضو أٍجويِ األؽفبه ،  .05

ي ػِ رْبوىهٌ ىــ ثالفينٌ ، ٍبهيفبُ ، وهفبهيِ ( هٌ أمضو ػوػخ ىإلطبثخ ثْييف ٍؼىي ٍؼل

 . فىىزبهيِ

، فيغت إيقبف اٍزؼَبه هنا  فىىزبهيِإما ؽلس ّييف ٍؼلي أو ٍؼىي أو رقوػ أصْبء اىؼالط ثـــ  .00

 اىََزؾؼو .

أػواع اىْييف اىَؼلي اىَؼىي رشَو ٍب ييً : قًء كٍىي ، إٍهبه كٍىي ، ثواى أٍىك  .02

 اىيىُ .



 

 

يًب سجق يُصح ثًب يهً نزقهيم إحزًبنيخ حذوس هزح األعشاض انجبَجيخ انخطيشح أصُبء 

 : فىنزبسيٍانعالج ثـــ 

إال ثْبء ػيً وطفخ ؽجيخ ، مَب يغت ىيبهح اىطجيت ثشنو كوهي ، و  فىىزبهيِػلً رْبوه  .0

وىىُ مىيل إلػبكح رقييٌ اىؾبىخ و رقييٌ اىغوػبد ، و فظىطب فً أوىئل اىَوػً اىنيِ يزْب

 ىفزواد ؽىييخ او اىَوػً مجبه اىَِ . فىىزبهيِ

 ثؤقو عوػخ فؼبىخ ٍَنْخ ، و ألقو فزوح ىٍْيخ ٍَنْخ . فىىزبهيِيغت رْبوه  .2

ىيَوػً اىنيِ رظهو ػييهٌ أػواع رشيو إىً ؽلوس  فىىزبهيِيغت اىؾنه ػْل وطف  .3

ٍؼىيخ ، إػطواثبد هؼَيخ أو ىليهٌ ربهيـ ٍوػً ٍَجق يله ػيً ؽلوس قوؽخ ٍؼليخ او 

 أو ّييف او صقت فً اىقْبح اىهؼَيخ .

ىيَوػً اىنيِ يؼبّىُ ٍِ / أو ىليهٌ ربهيـ ٍوػً ٍغ  فىىزبهيِيغت اىؾنه ػْل وطف  .4

 عوصىٍخ اىَؼلح .

ىزقييو ؽلوس هنح اآلصبه اىَيجيخ ػيً اىقْبح اىهؼَيخ فً اىَوػً اىنيِ ىليهٌ ربهيـ  .5

يغت اىجلء و اإلٍزَواهيخ ثؤقو عوػخ ٍوػً ىإلطبثخ ثقوؽخ ) و فظىطب مجبه اىَِ ( ، ف

 . فىىزبهيِفؼبىخ ٍِ 

، إٍنبّيخ اٍزقلاً ) فً ّفٌ اىىقذ (  فىىزبهيِيغت األفن فً اإلػزجبه أصْبء اىؼالط ثـــ  .6

ػالعبد أفوي ىيىقبيخ ٍِ ريل األصبه اىغبّجيخ ػيً اىقْبح اىهؼَيخ ) ٍضو اىَييوثويَزىه أو  

 أو الّيوه أو عبىك (  أو اىَييوثووٍزىه . ٍضجطبد ٍؼقخ اىجوورىُ ٍضو ّينَيىً

يغت اىزْجيخ ػيً اىَويغ ثؼووهح رغْت رْبوه أي أكويخ ٍَنْخ أفوي أو أٍجويِ فاله  .7

 . فىىزبهيِفزوح ػالعخ ثــ 

يغت ػيً اىَويغ أُ يقجو ؽجيجخ ثغَيغ األكويخ اىزً يزْبوىهب ) و فظىطب ٍؼبكاد اإلمزئبة  .8

د اىلً ( ، مَب يغت ػيً اىطجيت ٍؤاه اىَويغ ػِ أو اىنىهرييوُ و ٍشزقبرخ و ٍَيال

 مبفخ االكويخ األفوي اىزً يزْبوىهب ، و أُ يَزؼيٌ ػِ اىزبهيـ اىَوػً اىنبٍو ىيؾبىخ .

  فىنزبسيٍانخطىسح انقهجيخ نــــ  

، و حزً يزى انًعهىيبد فً هزح انجضء يٍ انًقبل غيش يؤكذح ، و نكُهب يٍ ثبة اإلحزيبغ 

يؤكذح ثذساسبد سشيشيخ ، فيجت اإلنزضاو ثهزح انزىجيهبد و انًعهىيبد و رىافش يعهىيبد 

 اإلحزيبغبد 

، قل رؤكي إىً ىيبكح  فىىزبهيِعَيغ األكويخ اىَؼبكح ىإلىزهبة اىغيو ٍزيوويليخ ، ثَب فً مىل 

 إٍنبّيخ اىزؼوع ىإلطبثخ ثبألٍواع اىىػبئيخ ) أي أٍواع االوػيخ اىلٍىيخ ٍضو ػيق اىشويبُ اىزبعً

او إَّلاك اىشواييِ أو اىغيطبد ( ٍَب قل يؤكي غيً اإلؽزشبء اىقيجً ) ّىثخ قيجيخ ( و اىغيطبد ، و 

 اىزً قل رنىُ ٍهينخ .

 . فىىزبهيِرييل هنح اىقطىهح اىقيجيخ ميَب ؽبىذ ٍلح اىؼالط ثـــ 

اىشويبُ اىَوػً اىَؼوػيِ ىيقطو ثظىهح أمجو هٌ اىَظبثيِ ثؤٍواع قيجيخ وػبئيخ ) ٍضو ػيق 

اىزبعً ، أو عيطبد ٍَجقخ فً اىَـ أو أي ؽبالد رَجت اَّلاك االوػيخ اىلٍىيخ( ، أو أوىئل اىنيِ 

ىليهٌ ػىاٍو فطىهح رؤكي ىإلطبثخ ثؤٍواع قيجيخ وػبئيخ ) ٍضو اهرفبع كهىُ اىلً ، أو اهرفبع ػغؾ 

 اىلً ، أو ٍوػً اىَنو ، اىَلفْيِ ( .

 ثؤقو عوػخ ػالعيخ ٍَنْخ ، و إلقو فزوح ػالعيخ ٍَنْخ . فىىزبهيِىنىل ٍِ اىؼووهي اإلىزياً ثزْبوه 



 

 

 يجى أقشاص  05األعشاض انجبَجيخ نـــ  فىنزبسيٍ 

 055ٍِ  مو  0فيَب ييً األػواع اىغبّجيخ اىشبئؼخ،و اىزً فً اىؼبكح ٍب رؾلس فً  أمضو ٍِ 

 ٍزْبوه ىيلواء ، و رشَو اىزبىً :

 طلاع ، كوفخ .:  أظطشاثبد انجهبص انعصجً انًشكضي 

 كواه . أظطشاثبد األرٌ و انطجهخ : 

 غضيبُ ، رقيؤ ، إٍهبه ، ػَو اىهؼٌ ، أىٌ اىجطِ ، غبىاد ،  إظطشاثبد انقُبح انهعًيخ :

 فقلاُ اىشهيخ .

  : ىيبكح إّييَبد اىزواٌّ أٍيْيي .إظطشاثبد انكجذ و انصفشاء 

 ؽفؼ . إظطشاثبد انجهذ ، و َسيج يب رحذ انجهذ : 

غبّجيخ ىيفىىزبهيِ ٍِ ىيزؼوف ػيً اىقبئَخ اىنبٍيخ ىألػواع اىغبّجيخ ىيفىىزبهيِ ٍِ ٍقبه األػواع اى

 . هْب

 يجى أقشاص يًكٍ رُبونخ ثىاسطخ يشظً انشثى ؟  05هم فىنزبسيٍ 

فً ثؼغ األؽيبُ قل رؾلس أىٍخ هثىيخ ) أي يؾلس ػيق فً اىزْفٌ (  ػْل رْبوه أي أكويخ ٍَنْخ 

رًََ )   ، و هنح اىؾبىخ  فىىزبهيٍِْزَيخ ىفئخ ) االكويخ اىَؼبكح ىإلىزهبة اىغيو ٍزيوويليخ ( ٍضو 

 ػلً رؾَو اىََنْبد ( أو ) هثى اىََنْبد ( .

قل رييل إؽزَبىيخ ؽلوس هنح اىؾبىخ ، ثبىَْجخ ىيَوػً اىَظبثيِ ثبىوثى أو اىزهبة األّف اىزؾًََ 

اىَىًٍَ ، أو اّزفبؿ اىغشبء اىَقبؽً ثبألّف ) اىيؾَيخ األّفيخ ( ، أو اي ٍوع اَّلاك هئىي ٍيٍِ 

ى اىزْفًَ ) و فبطخ إما مبُ مىل يظبؽجخ أػواع ؽَبٍيخ رشجخ ، أو أي ػلوي ٍيٍْخ ىيغهب

 اىزهبة األّف ( .

ىنىل يْظؼ  ثزىفً اىؾنه ثشنو فبص ، ػْل وطف اىفىىزبهيِ ىهنح اىفئخ اىَوػً ، و فظىطب 

 ٍوػً اىوثى .

 ٍِ هْب يَنِ اىزؼوف ػيً اىَييل ػِ رْبوه اىفىىزبهيِ فً ؽبالد ٍوػً اىوثى .

 يجى أقشاص ؟ 05هم يًكٍ نًشظً انسكش رُبول فىنزبسيٍ 

ػيً اىجشو ( أُ اىلينيىفيْبك ) فىىزبهيِ ( ىقل ثيْذ اىلهاٍبد اىَويويخ ) أي اىلهاٍبد اىؼَييخ 

يَنِ أُ يؼطً ٍغ اىََزؾؼواد اىَؼبكح إلهرفبع اىَنو فً اىلً اىزً رؼطً ثبىفٌ ) ٍضو 

ثذوٌ انزأصيش عهً يفعىنهب فً خفط يسزىيبد انسكش فً عيىفبط ، كيبٍينووُ ، غيوهب ( 

 .انذو 

ٍَزىيبد اىَنو فً اىلً فً ٍوػً  و ٍغ مىل وهكد ؽبالد ٍْؼيىخ رىػؼ ، ىيبكح أو ّقظبُ فً

اىَنو اىنيِ يزْبوىىُ اىفىىزبهيِ ٍَب يؾزٌ إعواء رؼليو فً عوػخ اىََزؾؼواد اىَؼبكح ىيَنو 

أصْبء اىؼالط ثبىفىىزبهيِ ) كينيىفيْبك ( ، ىنىل يىطً ثَواقجخ ٍَزىي اىَنو فً اىلً مئعواء وقبئً 

 أصْبء اىؼالط اىَزياٍِ .

 . السكر مرضى حاالت فى الفولتارين تناول عن المزيد على التعرف يمكن هنا من

يجى  05انكجذ رُبول أقشاص فىنزبسيٍ هم يًكٍ نهًشظً ثئخزالالد فً 

 أقشاص ؟

  إما مْذ ٍويغ ثبىنجل ، فال رزْبوه اىفىىزبهيِ إال ثْبء ػيً وطفخ ؽجيخ 
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  اإلشواف اىطجً اىلقيق أٍو الىً ػْل وطف فىىزبهيِ ىيَوػً اىَظبثيِ ثقيو فً وظبئف

 ّييَبد اىنجل .اىنجل ، و مىل ألُ ؽبىزهٌ قل رزفبقٌ ، و قل رييل قيَخ واؽل أو أمضو ٍِ إ

  أصْبء اىؼالط ؽىيو األٍل ثفىىزبهيِ ، رييً اىَزبثؼخ اىَْزظَخ ىىظبئف اىنجل ، ثئعواءا اىزؾبىيو

 اىَؼَييخ ثشنو كوهي .

  يغت اىزىقف ػِ رْبوه اىفىىزبهيِ ،إما أطجؾذ وظبئف اىنجل غيو ؽجيؼيخ أو رلهىهد ، أو

مجلي ، و قل يؾلس اىزهبة مبّذ هْبك ػالٍبد و أػواع رله ػيً ظهىه ٍوع أو ريف 

 مجلي ثلوُ ظهىه أػواع ٍْنهح .

 يجى ؟ 05هم يًكٍ نهًصبثيٍ ثبإلكزئبة رُبول أقشاص فىنزبسيٍ 

رْبوه أي كواء ٍَنِ يْزًَ  ىفئخ ) االكويخ اىَؼبكح ىإلىزهبة اىغيو ٍزيوويليخ ( ، ثَب فً مىل 

ْبح اىهؼَيخ ، ٍِ هْب يَنِ ٍواعؼخ اىفىىزبهيِ يييل ٍِ فطىهح ؽلوس ّييف او قووػ او صقىة فً اىق

 فطىهح اىفىىزبهيِ ػيً اىقْبح اىهؼَيخ .

 اىزْبوه اىَزياٍِ ىيفىىزبهيِ ٍغ ٍؼبكاد اإلمزئبة ، قل يييل ٍِ فطىهح اىْيف فً اىقْبح اىهؼَيخ .

 ٍِ هْب يَنِ اىزؼوف ػيً اىَييل ٍِ اىَؼيىٍبد ػِ رْبوه ٍوػً اإلمزئبة ألقواص اىفىىزبهيِ .

يجى  05هم يًكٍ نًشظً ظغػ انذو انًشرفع رُبول أقشاص فىنزبسيٍ 

 أقشاص ؟

اىؼغؾ اىنيِ يزْبوىىُ االكويخ اىَبىفخ اىنمو ػْلٍب يزْبوىىُ اىفىىزبهيِ ) اقواص أو مجَىه أو  ٍوػً

ىجىٍبد شوعيخ ، ؽقِ ( ىفزواد ؽىييخ أو ثغوػبد ٍورفؼخ ، فقل يؤكي مىل  إىً اّقفبع ٍفؼىه 

، مَب االكويخ اىَقفؼخ ىيؼغؾ ، و ىنىل يغت رىفً اىؾنه ػْل إػطبء اىفىىزبهيِ ٍغ اكويخ اىؼغؾ 

 يغت ٍواقجخ ػغؾ اىلً ىلي اىَوػً كوهيب و فظىطب اىَوػً مجبه اىَِ .

 . الفولتارين ألقراص مرضى ضغط الدم تناول عن المعلومات من المزيد على التعرف يمكن هنا من

هم يًكٍ نهًشظً انًصبثيٍ ثئخزالالد فً وظبئف انكجذ رُبول أقشاص 

 يجى ؟ 05فىنزبسيٍ 
قد تتسبب بشكل  ، بما فى ذلك الفولتارين ) ديكلوفيناك (   (ستيرويدية الغير هاباإللت مضادات ) جميع األدوية المنتمية لفئة

إحتباس السوائل داخل الجسم و األوديما ) و هى حالة تورم تنشأ نتيجة احتباس السوائل فى الجسم ، و فى العادة ما  نادر فى 

المرضى المصابين بخلل قلبى او كلوى أو ارتفاع  تحدث مع مرضى القلب( ، لذلك يلزم الحذر عند تناول الفولتارين بواسطة

 . ضغط الدم

 . الفولتارين ألقراص إختالل وظائف الكلى  مرضى تناول عن المعلومات من المزيد على التعرف يمكن هنا من

يجى خالل فزشح انحًم و  05هم يًكٍ إسزعًبل أقشاص فىنزبسيٍ 

 انشظبعخ ؟

، بما فى ذلك الفولتارين ، أثناء   NSAIDs،  ال يجب اعطاء األدوية المضادة لأللتهاب الغير إستيرويدية :  أوال الحمل

األشهر الثالثة االولى و الثانية من الحمل إال فى حالة الضرورة القصوى ) أى إذا كانت الفائدة المرجوة لألم تبرر المخاطر 

 . (المحتملة للجنين

فيجب  )تسعى إلى الحمل أو أثناء الثالثة أشهر األولى أو الثانية من الحمل ( إلى تناول الفولتارين   إذا أضطرت حالة أى سيدة

 . يكون ذلك بأقل جرعة ممكنة و ألقصر فترة عالجية ممكنةأن 
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األدوية المضادة  األشهر الثالثة األخيرة من الحمل ، و قد يؤدى تناول أى أدوية تنتمى لفئة يحظر تناول الفولتارين خالل 

 ن.، بما فى ذلك الفولتاري  NSAIDs لأللتهاب الغير إستيرويدية ،

، بما فى ذلك الفولتارين ، فى لبن األم   NSAIDs  لغير إستيرويديةتتسرب األدوية المضادة لأللتهاب اثانيا الرضاعة : 

 . حتى ال يتعرض الرضيع ألثار غير مرغوبة ، و بالتالى كاجراء احتياطى يجب عدم تناول األم المرضع لـلفولتارين 

 . إذا كان العالج ضروريا ، يجب تغيير طريقة إرضاع الطفل إلى الرضاعة الصناعية

ن الممارسات الطبية العملية تجيز استخدام الفولتارين لتخفيف اآلالم التى تلى عمليات الوالدة القيصرية او جدير بالذكر أ

أيام ، دون اى مشكالت تذكر على الرضاعة ، و يجب أن يكون ذلك بناء على وصفة طبية  3الطبيعية ، و لمدة قد تصل إلى 

 . من طبيب مختص

 يجى ؟ 05يٍ يب هً يىاَع إسزعًبل أقشاص فىنزبس

 فً اىؾبالد اىزبىيخ : فىىزبهيِيَْغ اٍزؼَبه 

 فوؽ اىؾَبٍيخ ىَبكح اىلينيىفيْبك ، أو ألي ٍِ اىَىاك اىغيو فؼبىخ فً هنا اىلواء .

 فً اىضالصخ أشهو االفيوح ٍِ اىؾَو .

او فً اىَوػً اىَظبثيِ ثقوؽخ اىَؼلح أو قوؽخ اإلصًْ ػشو أو مييهَب أو اىْييف اىَؼلي اىَؼىي ، 

 اىضقت فً علاه اىَؼلح أو األٍؼبء .

 فً ٍوػً اىزهبة األٍؼبء ) ٍضو ٍوع مووُ أو اىزهبة اىقىىىُ اىزقوؽً ( .

 فً ٍوػً اىقظىه اىنجلي ؽبك ) ٍضو اىزييف اىنجلي و اإلٍزَقبء ( .

 ٍو / اىلقيقخ ( . 35فً ٍوػً اىقظىه اىنيىي ؽبك ) ػْلٍب ينىُ رظفيخ اىنويبريِ أقو ٍِ 

 اىقظىه اىقيجً ؽبك . فً ٍوػً

ػالط اآلالً ثؼل عواؽبد اىقيت ) رىٍيغ أو روقيغ اىشويبُ اىزبعً ( أو ػْل اٍزقلاً عهبى اىقيت و 

 اىوئخ .
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