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انمهخص
ِرالسِح تٍزاردًٌٍٍٕ -سٍة (ظّٛر االٔسجح اٌذٍٕ٘ح اٌٛالدي) ِ٘ ٛزض ٔادر اٌذذٚز جذا .اٌّزض ٌذًّ صفاخ
جسّأٍح ِرٕذٍحٌ ,رصف تأعذاَ ذزسة االٔسجٗ اٌذٍٕ٘ح ذذد اٌجٍذ اترذاء ِٓ اٌٛالدٖ ا ٚفً اٌّزادً اٌّثىزج ِٓ اٌذٍاج,
وذٌه أعذاَ اسرجاتح اٌجسُ تشىً غثٍعً ٌٛٙرِ ْٛاالٔس ٌٍٓٛاٌذي ٌفعً اٌى داء اٌسىزي.
ٌمذ ذُ ذسجًٍ  021داٌٗ ٌٙذا اٌّزض عثز ذارٌخ اٌرسجًٍ اٌطثً ,اٌّزض ٌظٙز عٍى شىً ظّٛر شذٌذ ٌالٔسجح
اٌذٍٕ٘ ح ذذد اٌجٍذٌح ِصذٛب ترعخُ اٌعظالخ اٌٍٙىٍٍح تىافح أذاء اٌجسُ ,لصٛر فً لذراخ اٌرعٍٍُ ٚاٌرطٌٛز فً ِعظُ
اٌذاالخ ,ظٛٙر صفاخ اٌعٍّمح ِٚظا٘ز اٌغٍعح فً اٌٛجٗ ِع ذعخُ اٌىفٛف ٚااللذاَ ٚتزٚس اٌفه االسفً ٚسٌادج اٌرعزق,
وذٌه ٌظٙز ذعخُ فً اٌىثذ فً ِعظُ اٌذاالخ تسثة ذزسة اٌذ٘ ْٛفٍٗ ٘ ٚذا لذ ٌؤدي إٌى ذشّع اٌىثذ فً اٌّزادً
اٌعّزٌح اٌّرمذِح.
االٔثى اٌّصاتح تٙذا اٌّزض ذرصف تىثز دجُ اٌثظز ِع سٌادج ّٔ ٛاٌشعز عٍى اٌجسُ  ٚأعذاَ ا ٚعذَ أرظاَ اٌذٚرج
اٌشٙزٌح ٚذىٍس اٌّثاٌطٌ ,ذا فاْ ٔسثح لٍٍٍح جذا ِٓ االٔاز اٌّصاتاخ ٌٙا اٌمذرج عٍى اٌذًّ إٌاجخ .فً جٍّع اٌذاالخ
ذعأً االٔاز اٌّصاتاخ ِٓ سٌادج فً ٔسثح اٌذ٘ ْٛاٌثالثٍح فً اٌذَ .ال ٌٛجذ عالج ٔاجخ ٌٙذا اٌّزض اال أٗ ٌّىٓ اٌرمًٍٍ
ِٓ اثارٖ تخفط ٔسثح ذعاغً اٌذ٘ ْٛفً اٌغذاء ٚوذٌه اٌرعاًِ ِع داء اٌسىزي اٌّصادة تشىً ِٕاسة.
ذُ ذسجًٍ اٚي داٌح ٌطفٍح ذعأً ِٓ ٘ذا اٌّزض ,اٌطفٍح اٌعزتٍح  01شٙزا ِٓ اٌعّزِ ,مٍّح فً ِذافظح صالح
اٌذٌٓ تٍذ ,-أدٍٍد إٌى اٌعٍادج اٌخارجٍح فً اٌّسرشفى تٍذ اٌعاَ ٚوأد ِالِخ اٌٛجٗ غٍز عادٌحٚ .وأد ٔراج اٌٛالدج اٌّٙثٍٍح
٘ادئح ِع فرزج ِا تعذ اٌٛالدج عٍى ٔذ ٛسٍس .فً اٌشٙز الدظد األسزج سذٕح اٌجسٍّح غٍز اٌعادٌح اٌرً أصثذد أوثز
ٚظٛدا ِع اٌرمذَ فً اٌسٓ .وّا ذُ اٌذصٛي عٍى رخصح إلجزاء ٘ذٖ اٌذراسح ِٓ اٌّسرشفى ٚعائٍح اٌطفٍح وّا ذُ اتالغٙا
اْ ٌذٌ ُٙواًِ اٌذك فً ٚلف أ ٚرفط اٌّشاروح فً ٘ذٖ اٌذراسح .اَتاء ُ٘ أتٕاء عِّٛح ٌٍٚس ٌذٌ ُٙأغفاي آخزٌٓ  ٌُٚذىٓ
ٕ٘ان داٌح ِّاثٍح فً اٌرارٌخ اٌعائًٍ.
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