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ARABIC 

 )ا�����ر�� (داء ا�����ات
(SCHISTOSOMIASIS) 

 
 �� ه� داء ا�����ات؟

� ا��
	� ا����� • �
�� ��
�ض ���� �� د��ان د�� ��ات، ا��ي ُ��َ�ف أ�'ً	 �	!� ا�%$#	ر!
	، ه
 .داء ا�%�
�ة ا��0 •
7�6 ج$�ك ا����ان 23� 	� .�;�ث ا���وى ���
� ا��$� و •%� 	#� 	ً���� ��<� أن �;=� ا����ان >��� ?

� وا�<%� حAB��ح$� ا��'�جاGن�A	ل إ�C ا�� Cج  إ�	Aإن �و�%�أ 

I
 .ا�%
��� أو ا��L	ن� أو اKحJ	ء ��0�ات ����ة •� .��<� أن ��
� ا����ان � اKو�
� ا��
��	ء وا��L	ن� •Kا�<%� وا � 	ً=$� 	#'
أن �Oدي و��<� � ح	Gت ن	درة . إذا �� ��A ا���	���، ��<� أن �M%0 ا����ان و�

�J	آQ آ	����	ت Cإ� .   
 

����� ا���وى؟�� �# ه" ا�!�ّ���ن 
•  R<	��ه�� ا� Cت إ��	! �� Sا����� أو إذا آ� �	
� ا�� 	

� د��ان ا�%$#	ر!�� ?
��	>R ح � S�أ� �� S7ً (إذا آ�L�

U!وKق ا�Jوا� 	
!W ق�
� وج��ب شZب ا��
� ودول ح�ض ا�<	ر�%� وج����Kا��ول ا I��(، S$�Aن ان�>� �� 
R�	0ا� � .إ�
\ ا���وى 

•  QL� �]Jـ^ن� �#�	
��	ت أو ج�اول أو ج�b أو إح'	رZ�ُ	ب ا��	س �	���وى أث�	ء �� � �
Zرا�� أو ا�cأو ا� �	
 ا��
�ات ا��
	� ا�����
;� . 

 
 �� ه' ا&%�اض؟

�ر  •#d I�%ا� eوى �7ح���	� ��	3fا ���ون �;ّ<� � ا��$�7hل أ�	م �J� ج$�ي أو j=<. 
• �

b ا��$
$� ا�A� �$� ذ�\، ��<� ح�وث حّ�C و�3اع و!�	ل وGWم �'$�	!K7ل اhو. 
• I
� أج0	�#� و��lA ا�% �
���m ا��	س، حCA وإن آ	نS ا����ان �� C$� اض�� أ�� أ�#m� G. 

 
 آ�. ی," +*(�) ا�!�ض؟

;n ا��م �	 إذا آ�S �� أS%3 ���و • �
ّ%�\�	
�� ح Sأي و� � 	
 .ى ا�%$#	ر!
•  	ً
�	 إذا آ	نS ه�	ك )أي أن ��وى �� ح�ثS(إذا آ	ن ا�=;n إ��	� ����� \]B	oو \��� ��
�	ت ّ� \�� M$]�ُ �� ،

I
 .أي �
�ى  •hص أ�;� fج�اء �Kج ا	A;� �� I
�7ًL(إذا وج� � �
�
�ر اKش�� ا�0Z�.( 

 
 آ�. +," �����0 ا���وى؟

• � أدو�� �A�	
�ن� ���	��� ا�%$#	ر!�^� .ّ�	�� و

;n ا��م إ3	�A#� �	���وى • �#m� ا���� �m�� C$� اص دواء��ض أ�َ��ُ. 

• �
� ��ورة �7ج ث	ن�Kج ا	A;� �� ،\]B	o أو \��� � I
� C$� �L�ُ إذا. 
 

 

 

 

 

 +,��1 ������ت إ����1 �# 


